
I Inleiding  

Dit is de recruitment privacyverklaring van Finaal Educatie. In deze attest zullen 

we uiteenzetten hoe stichting Finaal Educatie omgaat met de persoonsgegevens 

van onze (mogelijke) sollicitanten. 

II Contactgegevens  

Stichting Finaal Educatie 

Til Brugmanplantsoen 45 

2525 ZZ, ’s Gravenhage 

070 204 20 70 

https://www.finaaleducatie.nl 

U kunt uw vragen en opmerkingen wat betreft privacy zaken 

ac@finaaleducatie.nl mailen. 

III Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn gegevens wat u als identificeerbare natuurlijke persoon 

maakt. Stichting Finaal Educatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u 

vrijwillig gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons 

verstrekt.  

Hieronder is er een overzicht aanwezig van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

- Voornaam 

- Achternaam, tussenvoegsel(s) 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens  

- Contactgegevens (telefoonnummer, mailadres) 

- IBAN  

- BSN 

- Opleiding achtergrond 

- Curriculum vitae 

Voor sommige functies vragen wij om een VOG-verklaring of een uittreksel 

strafregister, opnieuw om de geschiktheid voor de deelname te beoordelen. 

IV Gebruik van persoonsgegevens 

Stichting Finaal Educatie  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden:  

- U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren. 

- U de mogelijkheid te bieden een account te maken. 

- Het verzenden van onze publicaties. 

- Het sluit en uitvoeren van vrijwilligersovereenkomst. 

- Ontwikkelen en verbeteren van onze diensten 

- Stichting Finaal Educatie verwerkt ook de persoonsgegevens als wij hier 

wettelijke toe verplicht zijn. 

https://www.finaaleducatie.nl/
mailto:ac@finaaleducatie.nl


 

V Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting Finaal Educatie deelt uw gegevens met verschillende partijen als dit 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan 

een mogelijke wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw toestemming.  

VI Inzage, bewerken en verwijderen 

Elke individu in dienst heeft het recht om haar/zijn gegevens bij Stichting Finaal 

Educatie in te zien, bewerken en te verwijderen. U kunt ook daarnaast de 

toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen 

het gebruik van uw persoonsgegevens door stichting Finaal Educatie. 

VII Klachten 

Indien u een klacht heeft over de privacyverklaring of over een schending van uw 

rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met het bestuur van 

stichting Finaal Educatie. 

Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

VIII Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens wordt bewaard door stichting Finaal Educatie alleen zo 

lang als nodig is om de doelen te realiseren, om de gerechtvaardigde belangen 

van stichting Finaal Educatie te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk 

verplicht zijn. 

IX Veiligheid van de gegevens 

Om uw gegevens te beschermen neemt stichting Finaal Educatie technische, 

fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, 

verlies, niet wenselijke wijzing en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.  

Indien u het gevoel heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of als 

u sporen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons via 

ac@finaaleducatie.nl  
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