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Privacy statement website Cals College 
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Dit is het privacy statement voor de website van het Cals College. Het Cals College hecht veel waarde 
aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij het 
Cals College veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. 
 
Waarop is dit privacy statement van toepassing? 
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Cals College via de website 
verwerkt.  
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens? 
De verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens is het Cals College. De 
verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of, en zo ja welke persoonsgegevens worden 
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. 
 
Van wie verwerkt het Cals College persoonsgegevens? 
Als je onze website bezoekt, registeren we je IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder lees je 
waarvoor we deze gegevens gebruiken. 
 
Waarvoor gebruikt het Cals College je persoonsgegevens? 
Wat doen we met de contact- en aanmeldformulieren? 
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de 
gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor afhandeling daarvan.  
 
Wat doen we met je IP-adres? 
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres, ook wanneer je dit doet met je mobiele telefoon. 
Zonder IP-adres kun je namelijk niet internetten. Het Cals College houdt IP-adressen bij om de 
website te optimaliseren.  
 
Wat doen we met je klikgedrag en bezoekgegevens? 
Op de websites van het Cals College worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en maken we 
gebruik van Google Analytics. In dit kader kan onder andere het IP-adres van je computer 
(geanonimiseerd), de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de 
browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische 
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van 
de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
 
Wat doen we met cookies? 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer 
wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze 
cookies uitzetten via je browser.  
 
Wat doen we met Google Analytics? 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk 
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geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
 
Social media cookies 
Via onze website bieden we toegang tot een aantal sociale media websites zoals Twitter, Facebook, 
Youtube, Instagram en LinkedIn. Wanneer je op deze buttons klikt, word je doorverwezen naar deze 
sociale media websites, die gebruik maken van hun eigen cookies met hun eigen 
privacyvoorwaarden. 
 
Daarnaast delen we onze Facebook feed rechtstreeks op onze website. Deze weergave vindt plaats 
in een stukje code van Facebook zelf, waarvoor Facebook gebruik maakt van de ‘Facebook Connect’ 
cookie. Met deze cookie krijgt Facebook meer te weten over jouw surfgedrag. 
 
Indien je deze cookies niet toelaat, zullen we deze content niet tonen. Meer informatie over deze 
social media cookies vind je in het privacy- en cookiebeleid van deze bedrijven. 
 
Hoe gaat het Cals College met persoonsgegevens om? 
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met persoonsgegevens om. Hiervoor heeft het Cals 
College een beleidsdocument opgesteld. 
 
Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens 
De regels over het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt 
nageleefd.  
 
Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit privacy statement niet of onvoldoende door ons 
worden nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de 
AP zijn: 
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV in Den Haag. 
0900-2001201 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten 
 
Veilig 
Om de privacy en de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen, treft het Cals College 
passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om 
misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Ook nemen we 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet onverhoopt verloren gaan.  
 
Vertrouwelijk 
We gaan ervan uit dat je gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedereen is daarom tot 
geheimhouding verplicht.  
 
Hoe lang bewaren we de gegevens? 
Het Cals College bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor 
de gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden 
bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
hiervoor heeft het Cals een bewaartermijnenbeleid opgesteld. 
 
Verstrekken aan derden 
Wij verstrekken je persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het 
kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons 
hiervoor toestemming hebt gegeven.  
  
Het Cals College kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of 
regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat 
het geval is verleend het Cals College haar medewerking.  
 
Doorgeven van gegevens naar landen buiten de Europese Unie  
Het Cals College zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de 
Europese Unie (EU), tenzij daarvoor aanvullende afspraken zijn gemaakt of wanneer u een verklaring 
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heeft getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte. Dit doen wij omdat binnen de Europese 
Unie dezelfde privacywetgeving geldt.  
 
Wat zijn je rechten? 
Wanneer het Cals College persoonsgegevens van je verwerkt, heb je volgens de geldende 
regelgeving onder bepaalde voorwaarden rechten. Je rechten zullen hieronder worden toegelicht. 
 
Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van je verwerken 
Het Cals College verstrekt voor het verwerken van gegevens informatie aan je betreffende onze 
identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij je gegevens verwerken, over de regels 
die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.  
 
Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de 
verwerking van de gegevens of indien een mededeling aan je onmogelijk is of voor ons een 
onevenredige inspanning kost. 
  
Inzage in de gegevens 
Wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kunt je gebruikmaken van je 
Recht van inzage. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wilt 
ontvangen. Dit zorgt ervoor dat wij gerichter kunnen zoeken en je een zo volledig mogelijk antwoord 
kunnen geven. 
 
Recht op rectificatie  
Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als je gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het 
recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze 
verwerken, of als de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.  
 
Recht op gegevenswissing 
Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer de 
gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar 
maakt tegen de verwerking of wanneer de gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen 
echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde 
gegevens te bewaren.  
 
Recht op beperking van de verwerking 
Ook heb je recht op beperking van de verwerking van de gegevens. Het recht op beperking houdt in 
dat wij de persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is 
sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de 
persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de 
verwerking van de persoonsgegevens door het Cals College onrechtmatig is.  
 
Recht van bezwaar  
Tegen verwerking van persoonsgegevens door het Cals College kun je bezwaar maken indien de 
persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van 
een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.  
 
Recht op dataportabiliteit  
Wanneer je zelf de persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt heb je in bepaalde gevallen het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij de gegevens op gestructureerde, gangbare en 
machine leesbare wijze aan je zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.  Zo kun je de 
gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere organisatie. Je kunt ons ook vragen om 
jouw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. 
 
Als je gebruik wenst te maken van de rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via 
onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van naam, adres en 
telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op het verzoek.  
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Over dit privacy statement 
Het Cals College kan dit privacy statement aanpassen. De laatste wijziging was op 18 november 
2020. 
De meest recente versie vind je altijd op www.cals.nl.  
 
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op:  
 
Het Cals College  
fg@cals.nl  
 
Vreeswijksestraatweg 6 A 
3432 NA Nieuwegein 
030 6036604 
 
Hoge Dijk 1 
3401 RD IJsselstein 
030 6868040 
 

http://www.cals.nl/
mailto:fg@cals.nl
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