Privacyreglement eBROK® cursus
Persoonsgegevens en studievoortgang en -resultaten
NFU verzamelt persoonsgegevens van cursisten die zich inschrijven voor de eBROK®
cursus. Dit is nodig om de cursisten te kunnen identificeren en zeker te zijn dat de juiste
persoon bij het behalen van de cursus een certificaat ontvangt. NFU zal de door haar
verkregen persoonsgegevens van de cursisten uitsluitend gebruiken in het kader van de
uitvoering, verzorging en begeleiding van de cursus.
Daarnaast houdt NFU de studievoortgang en -resultaten van cursisten bij en wordt
feedback van cursisten bijgehouden. Daartoe bevoegde personen binnen de instelling van
de cursist hebben toegang tot persoonsgegevens, studievoortgang- en resultaten en
activiteiten binnen de cursus van cursisten van hun instelling.
Gegevens met betrekking tot studievoortgang- en resultaten, activiteiten binnen de cursus
en feedback worden gebruikt voor het uitvoeren van learning analytics en ten behoeve van
de continue verbetering van de eBROK® cursus.
Alle gegevens worden goed beschermd en beveiligd en zijn alleen toegankelijk voor
personen die daarvoor bevoegd zijn.
Gebruik van cookies
Voor de eBROK® cursus wordt gebruik gemaakt van Moodle, opensourcesoftware voor
elektronische leeromgevingen. Het gebruik van cookies door Moodle is vastgelegd in de
voorwaarden die raadpleegbaar zijn via https://moodle.com/cookies-policy/.
Verstrekking aan derden
NFU kan de gegevens van cursisten doorgeven aan de partners betrokken bij de uitvoering
van de eBROK® cursus en de bijbehorende certificering. Dit geschiedt uitsluitend met het
oog op de uitvoering, verzorging en begeleiding van de cursus, ten behoeve van de
continue verbetering van de eBROK® cursus en ten behoeve van (het vastleggen van)
certificering.
De bewaartermijn van de gegevens
De gegevens worden bewaard zolang de cursisten ingeschreven zijn voor de eBROK®
cursus en tot een half jaar nadat de inschrijving is verlopen of beëindigd, tenzij er een
wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.
Wijzigen of verwijderen persoonsgegevens
Cursisten hebben te allen tijde het recht op inzage, alsmede om toestemming tot
verwerking in te trekken, te wijzigen, of te beperken. In de cursusomgeving kan de cursist
persoonlijke informatie wijzigen.
Indien de cursist persoonsgegeven wenst te verwijderen of de toestemming tot verwerking
hiervan wil intrekken of beperken, kan dat gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot
deelname aan de cursus.
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Klachten
Betrokkenen kunnen een klacht indienen bij de NFU en/of de relevante privacy
toezichthouder. De directeur van de NFU is verantwoordelijk voor beheer en verwerking
van de persoonsgegevens. Voor contactgegevens zie de contactpagina.
Wijzigingen
NFU behoudt zich het recht voor om het privacyreglement te wijzigen. Door het
privacyreglement geregeld te raadplegen, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
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