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Privacyverklaring Taalschool Tazip B.V. 2020 

 
Dit is het privacyverklaring van Taalschool Tazip B.V. gevestigd te Amsterdam aan de Paasheuvelweg 

40 A hierna: Taalschool Tazip, www.taalschooltazip.nl  

Toepasselijkheid 

Dit privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u 

aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een intake/inschrijfformulier, contactformulier, via telefoon of email. 

Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook ontvangen via derden, opdrachtgever zoals b.v. een 

gemeente, Duo in het kader van onze dienstverlening.  

 

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data 

overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  Taalschool Tazip B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG 

ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.  

 

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze 

worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke 

gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. 

 

 

Contactgegevens: 

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Taalschool Tazip 

KvK: 77975308 

Paasheuvelweg 40 A 

1105 BJ  Amsterdam 

M: 06-57760977 

T: 020-2442246 

E: Privacy@taalschooltazip.nl 

W: www.taalschooltazip.nl 
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Overzicht persoonsgegevens 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

1. Algemene persoonsgegevens (NAW gegevens, geboortedatum, BSN, contactgegevens, 

geslacht ) 

2. Gegevens betreft: nationaliteit, geboorteland en plaats,  

3. Gegevens betreft: identificatie en uitkering 

4. Gegevens betreft: opleidingsniveau, werk, en taalniveau   

5. Gegevens betreft:  persoonlijke omstandigheden ( gezinssamenstelling) 

6. Gegevens betreft: presentie en beschikbaarheid  

7. Gegevens betreft: voorgang en behaalde resultaten cursus en toetsen  

8. Gegevens betreft: verblijfstatus   

 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens 

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 

1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. 

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet door ons laat 

verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

1. Om te voldoen aan alle wettelijke verplichting die op ons rust in het kader van uw contract 

met Taalschool Tazip B.V. 

2. Het afhandelen van uw betaling en of communicatie met DUO 

3. Voor communicatie tussen Taalschool Tazip B.V. met de cursist in het kader van  

overeengekomen leertraject 

4. Om de cursist te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze 

dienstverlening 

5. Ten behoeve van communicatie met Blik op Werk  

6. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

7. U de mogelijkheid bieden een account aan te maken in onze cursisten 

volgsysteem/applicatie 

8. Om Rapportage en of verantwoording af te geven aan de opdrachtgever 

9. Om uitwisseling van gegevens met het bureau dat het tevredenheidsonderzoek uitvoert  

10. We verwerken uw gegevens om de wettelijke verplicht na te komen op basis van de Wet 

Inburgering. 

 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens  

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 

uw gegevens worden verzameld. Sommige informatie dienen langer bewaard te blijven omdat 

Taalschool Tazip B.V. zich dient te houden aan de wettelijke bewaarplicht in het kader van de fiscale 

wetgeving. 
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Privacyreglement- klachtenreglement Personeel 

Alle personeel van Taalschool Tazip krijgen bij in dienstneming een exemplaar van de 

privacyreglement en  klachtenreglement en tevens wordt deze regelementen uitvoerig besproken met 

de personeel. 

Verstrekking aan derden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven 

genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst die wij met u sluiten, (zoals DUO en gemeente ingehuurde ZZP’ers taaldocenten) 

noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om 

te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.  

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Commerciële doeleinden 

Taalschool Tazip B.V. beschermt uw gegevens en uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met 

derden voor commerciële doeleinden. 

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens  

 

1. Wij vinden belangrijk om uw gegevens te beveiligen, voor beveiliging tegen virussen is een 

virusscanner geïnstalleerd. Zowel voor het netwerk als voor elke individuele PC.  

2. Tevens hebben wij ook maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen diefstal of 

onbevoegde toegang.  

3. Taalschoolschool Tazip B.V. heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen.  

4. Het personeel van Taalschool Tazip B.V. en of alle betrokken partijen die werkzaamheden 

verrichten voor Taalschool Tazip B.V.  zijn verplicht zowel tijdens als na het einde van het 

contract tot volstrekte geheimhouding over alle gegevens betreffende cliënten, contracten 

5. Organisatie, leveranciers, afnemers en derden met wie Taalschool Tazip B.V. contacten 

onderhoudt, kortom over alle bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woord, waarvan 

de betrokken partijen het vertrouwelijk karakter kan begrijpen. 

Cookies op onze website 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op 

uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo 

in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Op onze website maken wij gebruik van de navolgende cookies:  

Functionele cookies 

Technische en analytische cookies  
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Functionele cookies:  

Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk 

maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben. 

 

Technische en analytische cookies : deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. wij plaatsen 

cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen 

aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en 

toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Uw rechten, inzien, corrigeren of verwijderen  

1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien 

2. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren 

3. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de U heeft het recht om de 

verwerking van uw persoonsgegeven te beperken.  

4. U heeft recht om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie.  

5. U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken  

6. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale 

persoonsgegevens beschikken die wij verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten 

uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens 

die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde 

organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens sturen naar: privacy@taalschooltazip.nl 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

Klachten 

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Taalschool Tazip B.V., 

kunt u contract met ons opnemen. Email: info@taalschooltazip.nl of u kunt ook bellen telefoon: 020-

2442246 of mobiel 06-57760977 mochten wij niet samen uitkomen dan willen wij u er op wijzen dat u 

de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Voor meer informatie: www.autoroteitpersoonsgegevens.nl 
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