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Inleiding 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie 
(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. 

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden 
verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy-rechten en hun bestaande rechten worden sterker. 
Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – 
meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij 
zich aan de wet houden. 

De invoering van de AVG is de aanleiding voor de eigenaars van Akademie Vogue tot het 
vastleggen van wat er aan persoonsgegevens wordt vastgelegd en hoe hier mee wordt 
omgegaan. 

Eigenaars Akademie Vogue; Dick Veeze en Cor Schrama, mei 2018. 

Samenvatting 

Akademie Vogue legt persoonsgegevens (gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon) vast 
in: 

1. De studentenadministratie op het kantoor van de Akademie 
2. Een beoordelings- en klassenlijst op de computer in een Word-bestand 
3. Exact Online 
4. Website 
5. Mailchimp 
6. Archief 
7. De financiële administratie 
8. Instagram 
9. Facebook  

Er wordt alleen vastgelegd wat noodzakelijk is voor het functioneren van de Akademie. De 
studentenadministratie, beoordelings- en klassenlijsten en Exact Online zijn niet publiekelijk 
beschikbaar. De Akademie deelt geen persoonsgegevens met derden. De persoonsgegevens 
en behaalde resultaten van een student worden ook nadat een student de Akademie heeft 
verlaten in een archief bewaard. 

Doelbinding 

De AVG vereist een verantwoording (doelbinding) waarom persoonsgegevens worden 
vastgelegd. Persoonsgegevens worden door de Akademie vastgelegd met het doel om: 

a. studenten op basis van de juiste opleiding aan te nemen 
b. contact met de studenten te onderhouden, per post en per email 
c. leerresultaten van de studenten te kunnen bijhouden 
d. afgestudeerde studenten te diplomeren 



e. studenten – soms jaren na hun opleiding – van dienst te kunnen zijn met het 
voorzien van certificaten, cijferlijsten en diploma’s. 

Vastgelegde gegevens 

1. De studentenadministratie 
Roepnaam, achternaam, doopnamen, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, 
geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, telefoonnummer, vooropleiding, 
email-adres, eventuele contactpersoon voor de factuur, eventuele tweede email-
adres voor factuur 
De studentenadministratie is vastgelegd op papier en wordt alfabetisch bewaard in 
een dossierkast. Deze kast is afgesloten. De actuele lijst van studenten is alleen 
beschikbaar voor de directeur, de assistent-manager en de secretaresse. 
 

2. Beoordelings- en klassenlijsten 
Roepnaam, achternaam, behaalde resultaten 
De beoordelings- en klassenlijsten zijn vastgelegd op twee Word-bestanden op de 
computer. Deze computer kan alleen met een inlogcode worden opgestart en is 
alleen toegankelijk voor de directeur, de assistent-manager en de secretaresse. 
 

3. Exact Online 
Roepnaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer, email-adres, eventuele contactpersoon voor de factuur, eventuele 
email-adres voor factuur, verstuurde facturen 
Bij Exact Online staan de gegevens ‘in the cloud’ ten behoeve van het via de email 
versturen van de facturen. Exact Online heeft het SRA 2011 certificaat en is alleen te 
openen met een wachtwoord en een wisselende beveiligingscode. Exact Online is 
alleen toegankelijk voor de directeur, de assistent-manager en de secretaresse. 
 

4. Website 
Roepnaam, achternaam 
Bij voorbeelden van studentenwerk staat de roepnaam en de achternaam vermeld. 
De website is alleen toegankelijk voor de assistent-manager d.m.v. een inlogcode, 
wachtwoord en verificatiecode. 
 

5. Mailchimp 
Email-adres 
Bij Mailchimp staan de email-adressen van de studenten. Via Mailchimp worden de 
nieuwsbrieven verstuurd. Mailchimp is alleen toegankelijk voor de assistent-manager 
d.m.v. een inlogcode, wachtwoord en verificatiecode. Akademie Vogue heeft met 
Mailchimp een privacy overeenkomst getekend. 
 

6. Archief 
Roepnaam, achternaam, doopnamen, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, 
geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, telefoonnummer, vooropleiding, 



email-adres, eventuele contactpersoon voor de factuur, eventuele tweede email-
adres voor factuur 
Het archief is vastgelegd op papier (de studentenadministratie van gediplomeerde 
studenten) en wordt alfabetisch bewaard in een archiefkast. Deze kast is afgesloten. 
Het archief  is alleen toegankelijk voor de directeur, de assistent-manager en de 
secretaresse. 
 

7. De financiële administratie 
Valutadatum, debet/credit, bedrag, bankrekeningnummer debiteur/crediteur, 
naam debiteur/crediteur, boekdatum, mutatiesoort, mededeling, codering van de 
transactie voor de jaarrekening, eventuele factuurnummer 
Akademie Vogue heeft twee bankrekeningen bij de ABN Amrobank waarop onder 
andere de cursusgelden en excursiegelden van de studenten worden ontvangen. 
Alleen de directeur en de assistent-manager hebben met een pincode toegang tot de 
bankrekeningen. De directeur stuurt tweemaal per jaar een overzicht van de 
transacties naar het boekhoudkantoor.  
 

8. Instagram 
Voornaam, achternaam 
Instagram is toegankelijk voor de assistent-manager en 6 studenten d.m.v. een 
inlogcode en wachtwoord. 
 

9. Facebook 
Voornaam, achternaam 
Facebook is toegankelijk voor de assistent-manager en 4 docenten d.m.v. een 
inlogcode en wachtwoord. 

Beheersprocessen 

1. Nieuwe gegevens 
Bij het inschrijven van een nieuwe student wordt op de achterkant van het 
inschrijfformulier verwezen naar het privacy-beleid van de Akademie. Op basis van 
dit beleid is op de website een privacyverklaring opgenomen. 
 

2. Beheren en bewaren 
De studentenadministratie wordt per jaar bijgehouden. De administratie van een 
afgelopen jaar wordt opgeslagen in het archief. Van een student worden alleen de 
inschrijfformulieren bewaard. Kopieën van paspoorten en diploma’s worden 
vernietigd en niet in het archief opgeslagen. Wanneer een student aangeeft dat 
hij/zij niet wil dat zijn gegevens na het voltooien van zijn opleiding worden bewaard 
in het archief, worden deze onmiddellijk verwijderd. De beoordelings- en 
klassenlijsten blijven bewaard op de computer op het kantoor. De studentgegevens 
op Exact Online blijven, conform de wetgeving, zeven jaar bewaard. De financiële 
administratie wordt, conform de wetgeving, zeven jaar bewaard. 



Bij opheffing van Akademie Vogue worden alle persoonsgegevens verwijderd en 
archieven vernietigd. 

ICT 

Voor het vastleggen en beheer gebruikt de Akademie producten en diensten. 

1. Online bankieren bij de ABN Amro Bank 
Toegang alleen voor de directeur en de assistent-manager door middel van een 
pincode. 

2. Exact Online 
Online programma met wachtwoord en beveiligingscode beveiligd op de PC op het 
kantoor. Toegang alleen voor de directeur, de assistent-manager en de secretaresse. 

3. Website 
Toegang alleen voor de assistent-manager, door middel van een inlogcode, 
wachtwoord en beveiligingscode. 

4. Mailchimp 
Toegang alleen voor de assistent-manager, door middel van een inlogcode, 
wachtwoord en beveiligingscode. 

Rechten van betrokkenen 

Betrokkenen kunnen mondeling, schriftelijk of via een email aan info@akademievogue.nl 
een verzoek indienen om hun gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten 
verwijderen.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

De Akademie deelt geen persoonsgegevens met derden. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor vervolgopleidingen die willen verifiëren of een student daadwerkelijk een diploma van 
Akademie Vogue met de bijbehorende resultaten heeft behaald.  

Bewerkersovereenkomsten 

Akademie Vogue heeft geen overeenkomsten, anders dan met de ABN Amrobank, Exact 
Online, Man Financial Services en Mailchimp voor het bewerken of verwerken van 
persoonsgegevens. 

Melding datalekken 

Als persoonsgegevens onrechtmatig in handen komen van derden is er sprake van een 
datalek. De Akademie is dan verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
en de betrokkenen, in dit geval de studenten. 
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