Privacy verklaring HOVO Senioren Academie
De Senioren Academie organiseert cursussen voor mensen van 50 jaar en ouder. U kunt zich voor
deze cursussen inschrijven via een formulier uit de studiegids of via de website. Voor de
administratie van de cursussen en voor de toezending van de cursusgids houdt de Senioren
Academie een digitale cursusadministratie bij.
Cursus-administratie
Voor de toezending van de cursusgids moeten wij beschikken over uw naam en adresgegevens.
Schrijft u zich in voor een cursus, dan moeten wij ten behoeve van de cursusadministratie kunnen
beschikken over uw naam, adres, e-mailadres, geslacht en bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn
nodig voor verwerking van uw cursusinschrijving en om u over uw cursus te informeren.
Uw gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Cursusdocenten ontvangen een
namenlijst met hierop alleen de namen van de cursisten die zich voor de desbetreffende cursus
hebben ingeschreven.
Optionele gegevens
Naast de gegevens die nodig zijn voor de cursusadministratie vragen we u bij inschrijving ook,
optioneel, om uw telefoonnummer. Dat is vooral bedoeld om u te kunnen bereiken bij belangrijke
wijzigingen op het allerlaatste moment (denk aan ziekte docent) of als het email-adres niet naar
behoren functioneert.
Hiernaast vragen we wat uw geboortejaar is. Dit om na te gaan of u behoort tot de beoogde
doelgroep en om te analyseren in welke mate ons cursusaanbod aansluit bij deze doelgroep (50+).
Eventuele informatie betreffende een (lichamelijke) beperking kunt u, indien gewenst, apart
aangeven op het inschrijfformulier. Het gaat dan om zaken waar bij de organisatie rekening mee
gehouden moet worden en die mogelijk met u in overleg geregeld zullen moeten worden (voorbeeld:
u bent afhankelijk van een rolstoel, van een doventolk of van iemand die aantekeningen maakt in
braille.) Deze optionele gegevens worden bij uw reguliere persoonsgegevens in onze
cursusadministratie opgeslagen.
Nieuwsbrief
Als cursist van de Senioren Academie ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief, waarin aanvullende
informatie over het cursusprogramma wordt gegeven en soms meer algemene informatie over de
Senioren Academie wordt opgenomen. Voor toezending van de Nieuwsbrief wordt het door u
opgegeven email-adres gebruikt. U kunt zich uitschrijven voor de Nieuwsbrief door een mail te
sturen naar hovo@rug.nl.
Bewaren van gegevens
Vanaf het moment van uw laatste inschrijving (voor een cursus of voor toezending van de gids)
worden uw gegevens gedurende twee jaar in onze database bewaard.
Twee jaar na uw laatste inschrijving of verzoek om toezending van de gids, worden uw gegevens uit
ons systeem verwijderd. Vanaf dat moment ontvangt u onze gids niet meer. U kunt dan zelf een
verzoek doen om uw gegevens langer in ons bestand te houden, waardoor u toch de gids kunt blijven
ontvangen. Uw gegevens kunt u op elk door u gewenst moment uit ons systeem laten verwijderen
door een mail te sturen naar hovo@rug.nl.

