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Privacy verklaring op website Leidse instrumentmakers School (kort)
Privacy is voor de Leidse instrumentmakers School (LiS) van groot belang. In deze privacyverklaring
leggen we uit wat we bij de LiS doen met persoonsinformatie die we verzamelen. Wij houden ons in
elk geval aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd
netjes gebruiken. Dit betekent ook dat we:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (dataminimalisatie);
We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor deze doeleinden. Mochten we ze voor andere
doeleinden willen gebruiken, dan informeren we u daar apart over en zo nodig vragen we daarvoor
eerst uw toestemming;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Een voorbeeld hiervan is dat het Ministerie van Veiligheid en
Justitie of de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, verwijzen we naar de uitgebreide
privacy verklaring van de LiS of neem dan contact op met ons. privacy@lis.nl

LiS Privacy verklaring 1.2.4 2022

Pagina 3 van 10

Privacy verklaring Leidse instrumentmakers School .
Uw privacy is voor de Leidse instrumentmakers School (LiS) van groot belang. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat we bij de LiS doen met informatie die we verzamelen. Wij
houden ons in elk geval aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en
dat wij ze altijd netjes gebruiken. Dit betekent ook dat we:






Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (dataminimalisatie);
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Een voorbeeld hiervan is dat het Ministerie van
Veiligheid en Justitie of de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij
ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

In dit privacy statement leggen wij U graag uit hoe wij met de persoonsgegevens omgaan. Heeft u
vragen over dit privacy statement? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan
contact op met de LiS of onze Functionaris Gegevensbescherming. fg@lis.nl of privacy@lis.nl
Opbouw privacyverklaring
In dit privacy statement is te lezen welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en op welke
wijze wij deze persoonsgegevens verwerken, en welke rechten betrokkenen hebben als het gaat om
hun persoonsgegevens.
Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
De LiS neemt technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens
veilig worden bewaard. Zo willen we voorkomen dat onbevoegde personen gegevens over u kunnen
inzien, stelen, wijzigen of verwijderen. Alle personen die namens de LiS van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het betreffende doel.
Waar bewaren we de persoonsgegevens?
Wij slaan uw persoonsgegevens zoveel mogelijk op binnen de Europese Economische Ruimte EER).
Mocht het toch nodig zijn om de persoonsgegevens in een land buiten de EER op te slaan, dan
controleren we eerst of er voldoende waarborgen zijn dat uw privacy ook in dat land beschermd is.
Delen we uw gegevens met andere organisaties?
Soms is het nodig om gegevens met andere organisaties te delen om onze taken te kunnen
uitvoeren. Bijvoorbeeld als de wet ons daartoe verplicht, zoals bij DUO of het doorgeven van uw
inschrijving aan uw vroegere middelbare school.
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Wat zijn uw rechten?
In de wet is geregeld dat u een aantal privacyrechten heeft om te controleren wat er met uw
persoonsgegevens gebeurt. Als u gebruik wil maken van deze rechten kan u een verzoek sturen naar
onze Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming: fg@lis.nl of privacy@lis.nl
Als u een verzoek doet dan kunnen we u vragen om uzelf te identificeren. Dit doen we om er zeker
van te zijn dat alleen U toegang heeft tot uw eigen persoonsgegevens.
Uw rechten zijn:
 Recht op inzage
Wilt u de gegevens die wij van u verwerken inzien, dan kan u daarvoor een verzoek indienen.
 Recht op correctie en aanvulling
Zit er een fout in uw persoonsgegevens of missen er gegevens, dan kunt u ons verzoeken om de
fout te verbeteren of de gegevens aan te vullen.
 Recht ‘om vergeten te worden’
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan niet in alle gevallen,
bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.
 Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken om uw gegevens tijdelijk niet meer te verwerken. Dit
kan u bijvoorbeeld doen om te voorkomen dat wij gegevens na de bewaartermijn wissen, terwijl
u ze zelf nog nodig hebt.
 Recht van dataportabiliteit
U kunt ons vragen om uw gegevens aan u of aan een andere organisatie over te dragen. Het gaat
dan om digitale gegevens die wij verwerken met uw toestemming of om digitale gegevens die we
verwerken een overeenkomst uit te voeren die we met u hebben afgesloten.
 Recht van bezwaar
Er zijn bepaalde situaties waarin u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw
persoonsgegevens. In dat geval kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer te
gebruiken.
Als u gebruik wil maken van deze rechten kan u een verzoek sturen naar de FG/privacy officer:
fg@lis.nl of privacy@lis.nl
Grondslagen van de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens door de LiS
Welke persoonsgegevens verwerkt de LiS van studenten?
Grondslag uitvoering van overeenkomst.
De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken is het uitvoeren
van de onderwijsovereenkomst die we met u afsluiten.
Andere grondslagen op basis waarvan we uw persoonsgegevens verwerken zijn toestemming
(bijvoorbeeld als we een foto waar u opstaat willen gebruiken op de website) en het voldoen aan een
wettelijke verplichting (we moeten bijvoorbeeld aan DUO doorgeven dat u een diploma hebt
behaald).
De volgende persoonsgegevens van studenten worden door de LiS verwerkt:
- NAW-gegevens,* geboortedatum en -plaats*, geslacht*, (privé) e-mailadres, telefoonnummer
en BSN;
- NAW-gegevens van de ouders of voogd;
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-

gegevens over de vooropleiding;*
studentnummer;
gegevens over de opleiding(en), zoals klas, lesgroepen, stage-/leerbedrijf en leerjaar;
gegevens over studievoortgang, waaronder trajectvoortgang, begeleiding,
aanwezigheidsregistratie, examinering;
gegevens voor de organisatie van het onderwijs, zoals roosters, boekenlijsten etc;
financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer en de rekeningen die we verstuurd
hebben;
een pasfoto;
gegevens over welke docenten, mentoren en studieloopbaanbegeleider/ trajectbegeleider
betrokken zijn bij de student en de studieloopbaan.

Waar komen deze persoonsgegevens vandaan?

De meeste van deze persoonsgegevens hebben we van de student zelf gekregen bij de
inschrijving, het sluiten van de onderwijsovereenkomst of gedurende de opleiding.
Een deel van de gegevens (de gegevens waar een * achter staat) zijn door vooropleiding van
de student/DUO aan ons doorgegeven.
Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?
De LiS mag persoonsgegevens van studenten alleen verwerken als daar een goede reden (doeleinde)
voor is. Dat doeleinde moet ook passen bij één van de zes voorwaarden (grondslagen) van de
privacywetgeving.
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Om u te kunnen inschrijven als student;
- Om het onderwijs voor u en uw opleiding goed te kunnen organiseren;
- Om het onderwijs van onze instelling te evalueren en te verbeteren;
- Om de resultaten en voortgang van uw opleiding zorgvuldig vast te leggen en te volgen;
- Om u een effectieve studieloopbaanbegeleiding aan te bieden;
- Om stages die u loopt voor uw opleiding te organiseren en af te stemmen met de
stagebedrijven;
- Om u een diploma uit te reiken;
- Om u op een veilige manier gebruik te laten maken van de onderwijs- en studievoorzieningen
van LiS. U kan hierover meer lezen in de LiS gedragscodes;
- Om op een veilige manier u gebruik te kunnen laten maken van de ict-voorzieningen van de LiS.
U kan hier meer over lezen in onze Lis Privacy reglement Studenten;
We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doeleinden. Mochten we ze voor andere
doeleinden willen gebruiken, dan informeren we u daar apart over en zo nodig vragen we daarvoor
eerst uw toestemming.
Nieuwsbrief LiS
Grondslag directe toestemming.
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees u regelmatig nieuws en informatie over onze
projecten en activiteiten. We slaan hiervoor u voor- en achternaam en emailadres op. Deze gegevens
worden bewaard totdat u zich weer afmeldt. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen.
Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming
toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement
opzegt.
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Vereeniging ter Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker (LiS Alumni).
Grondslag directe toestemming.
De vereniging heeft ten doel oud-studenten en 4e jaar studenten van de LiS bij elkaar te brengen
door het organiseren van symposia, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en reünies. Tijdens de
bijeenkomsten is er gelegenheid tot netwerken en contacten te leggen om innovatieve kennis te
delen. De leden van de vereniging zijn zij die de opleiding aan de LiS hebben afgerond en donateurs.
Studenten van de LiS worden in het 4e leerjaar uitgenodigd om alle activiteiten bij te wonen. Voorts
stelt de vereniging via het Studiefonds, onder voorwaarden en op beperkte schaal, donaties ter
beschikking aan studenten die zonder die steun het onderwijs aan de LiS niet zouden kunnen
bekostigen. We slaan hiervoor uw voor- en achternaam, emailadres en contactgegevens op. Deze
gegevens worden bewaard totdat u zich weer afmeldt. Het lidmaatschap van de vereniging kun u op
ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief van de vereniging bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres
wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van leden. Deze gegevens worden
bewaard totdat u het lidmaatschap opzegt.
Vergoedingen
Grondslag uitvoering van overeenkomst.
Wanneer u bij ons een vergoeding vraagt (bijvoorbeeld reiskosten), gebruiken wij uw
persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken we in elk geval uw
NAW-gegevens en uw e-mailadres, maar mogelijk ook informatie over uw bank. Deze gegevens
worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.
Opdrachtgevers, klanten en leveranciers
Grondslag uitvoering van overeenkomst.
Om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen, contact te kunnen onderhouden over de
voortgang en onze opdrachten tot een goed einde te brengen slaan wij ook van onze klanten,
opdrachtgevers en leveranciers gegevens op. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer,
emailadres, bankgegevens opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt
en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.
Opdrachtnemers
Grondslag uitvoering van overeenkomst.
Ook van onze opdrachtnemers worden de gegevens verwerkt en opgeslagen om de uitvoering van de
overeenkomst mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de (wettelijke) administratieve
verplichtingen. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens
opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële
administratie voor 7 jaar.

Werknemers, stagiaires en vrijwilligers
Grondslag uitvoering van overeenkomst.
Van onze werknemers, stagiaires en vrijwilligers worden de volgende gegevens verwerkt, eveneens
om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de (wettelijke)
administratieve verplichtingen. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, emailadres,
geboortedatum, geslacht, BSN, Bankgegevens en een kopie ID en/of Verklaring omtrent Gedrag
opslaan. De werknemers, stagiaires en vrijwilligers onderschrijven de vertrouwelijkheid van de
informatie die ze ter kennis kunnen nemen in de uitoefening van hun taak/werkzaamheden. Hiervoor
hebben zij allen een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze gegevens worden bewaard zolang de
overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.
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(Project)relaties, stakeholders, lobbycontacten en andere professionele contacten
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Om onze projecten en activiteiten te realiseren staan wij voortdurend met veel partijen en
organisaties in contact. We verwerken de naam en emailadressen en soms telefoonnummers van
professionele contacten die we verkrijgen uit visitekaartjes en met mondelinge toestemming. We
maken hierbij een afweging van zakelijke belangen. Al deze gegevens worden beveiligd opgeslagen
en alleen voor zolang deze ook daadwerkelijk van belang zijn voor de realisatie van onze activiteiten.
Foto’s en video
Grondslag: toestemming en/of gerechtvaardigd belang
De LiS heeft door de directie vastgestelde richtlijnen voor het gebruik van beeldmateriaal. Het kan
voorkomen dat we u vastleggen in de vorm van foto’s of ander beeldmateriaal als bezoeker of
voorbijganger van onze projecten, evenementen of acties. Ook dit kan (soms) worden beschouwd als
persoonsgegevens. We gebruiken foto en video om te communiceren over onze activiteiten naar
publiek en om verslag te doen aan onze partners en financiers. In principe zullen wij altijd vooraf
toestemming vragen om uw beeltenis te gebruiken voor publicaties. Op basis van een afweging van
belangen kunnen we ervoor kiezen ook een foto of video waar u op staat op te slaan (en te
publiceren). U heeft altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. Neem dan contact met ons op.
Cookies
Een cookie is een klein tekst bestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op
het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van
cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Verder kunnen cookies worden
gebruikt om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de
bezoekersstromen, bronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze
website nader optimaliseren voor bezoekers. Onze websites gebruiken dus cookies, hiermee kunnen
we bijvoorbeeld informatie opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen, maar we kunnen er ook
mee zien dat u ons weer bezoekt. In principe zijn al onze cookies zogenoemde “functionele” of
“analytische” cookies, maar het kan voorkomen dat ook andere cookies worden gebruikt
(bijvoorbeeld door bepaalde embedded video’s) of dat er toch ook ‘tracking-cookies’ worden
geplaatst. Cookies nader uitgelegd:
1. Het gebruik van cookies
De LiS maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, mobiele
telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook
cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van
bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
2. Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een
zogenaamde cookiebanner.
3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen
Wij gebruiken de volgende type cookies:
Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het
gebruikersvriendelijker voor de bezoeker.
Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een
anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet.
Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik
gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo
kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
· het aantal unieke bezoekers
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· hoe vaak gebruikers de site bezoeken
· welke pagina’s gebruikers bekijken
· hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
· bij welke pagina bezoekers de site verlaten
Soms gebruiken wij hiervoor Google Analytics. Google gebruikt informatie om bij te houden hoe u de
site gebruikt. Google mag al deze informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk
wordt verplicht of wanneer derden deinformatie namens Google verwerken. Google combineert uw
IP-adres niet met andere gegevens waarover ze beschikt.
4. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast
heeft u het recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via
privacy@lis.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we
u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van
uw browser.
5. Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook
kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt
geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze
mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat
gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website informatie
aan u vertonen. Deze cookies kan u centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.
Wees er wel van bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze
website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u
de website helemaal niet meer kunt bezoeken.
Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie
van uw browser.
6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende
ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig
door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
7. Slotopmerkingen cookies
Wij zullen deze cookie verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze
website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de
laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met:
privacy@lis.nl

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze
bedrijfsvoering of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van
fraude aangifte kunnen doen bij de politie. We hebben met alle andere partijen die gebruik maken
van uw gegevens een verwerkersovereenkomst gesloten.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. Zie ook LiS Privacyreglement Studenten.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Wij
zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
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Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kun u altijd contact met
ons opnemen: privacy@lis.nl
Vragen en klachten
Als u nog vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door de LiS of u wilt een klacht
indienen kan u altijd terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. fg@lis.nl of privacy@lis.nl
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun de website.
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