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PRI VACYVERKLARI NG TOPTAAL 

I edere dag zet ten we ons in om  de taalvaardigheid van zoveel m ogelij k m ensen te verbeteren. Dat  

doen we m et  ons cursusaanbod. Daar hebben we persoonlij ke inform at ie voor nodig. We 

verzam elen dit  niet  zom aar. Het  gaat  per slot  van rekening toch om  je pr ivacy, en daar m ag wat  

ons bet reft  geen onduidelijkheid over bestaan. 

Hieronder vind je onze privacyprincipes en wat  je in ieder geval m oet  weten over wat  we m et  je 

gegevens doen. 

Aanm elden voor een cursus 

Leuk!  Je wilt  bij  een cursus volgen bij  TopTaal. Hier kun je lezen welke gegevens we van jou nodig 

hebben en wat  we daarm ee doen. 

Contactgegevens 

Als je bij  ons een cursus wilt  volgen, bel je ons of je vult  het  online aanmeldform ulier in.  

We verzam elen gegevens zodat  we contact  m et  je op kunnen nem en:  je naam, telefoonnum m er en 

e-m ailadres. We willen je goed helpen. We vragen daarom  ook in welke cursus je interesse hebt .

En we vragen op welke locat ie je les wilt  hebben.

Jouw naam  verbinden we aan jouw dossier. Daarom  bewaren we je naam  50 jaar of tot  5 jaar na

opheffing van TopTaal.

Je e-m ailadres en telefoonnum m er bewaren we tot  7 jaar na het  einde van je laatste cursus bij

ons. Zo kunnen we contact  m et  je zoeken als we een cursus kunnen aanbieden aan jou. Of als we

nog inform at ie m et  je willen delen over je cursus.

Als je na ons contact  geen intake of cursus gaat  volgen, verwijderen wij  jouw gegevens direct  uit

ons systeem .

I k  doe een inburgeringscursus 

Je wilt  een inburgeringscursus doen bij  TopTaal. Of je volgt  al een inburgeringscursus bij  ons. Hier 

kun je lezen welke gegevens we van jou nodig hebben en wat  we daarm ee doen.  

Contactgegevens 

We verzam elen gegevens zodat  we contact  m et  je op kunnen nem en:  

- Naam

- Geslacht

- Adres

- Telefoonnum m er

- E-m ailadres

Betaalt  DUO jouw cursus? Dan delen wij  j ouw contactgegevens m et  DUO.  

Je docent  ontvangt  alleen jouw naam , e-m ailadres en telefoonnum mer. 

‘Blik op Werk’ ontvangt ook jouw naam, e-m ailadres en telefoonnum mer. Blik op Werk cont roleert  

of TopTaal kwaliteit  levert . Daarom  doet  Blik op Werk een tevredenheidsonderzoek. Het  bedrij f 

Panteia doet  het  onderzoek. Daarom  deelt  TopTaal jouw gegevens m et  Panteia.  

Jouw naam  verbinden we aan jouw dossier. Daarom  bewaren we je naam  50 jaar of tot  5 jaar na 

opheffing van TopTaal. 

Je e-m ailadres en telefoonnum m er bewaren we tot  7 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  

ons. Zo kunnen we contact  m et  je zoeken als we je een vervolg cursus kunnen aanbieden. Of als 

we nog inform at ie m et  je willen delen over je cursus. 
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Betaalgegevens 

Als je zelf de cursus betaalt , hebben jouw bankgegevens nodig:  

- Je bankrekeningnum mer

- Op welke naam  de bankrekening geregist reerd staat

- Factuuradres

Wij  zijn verplicht  om  de facturen 7 jaar te bewaren. Daarom  kunnen wij  jouw betaalgegevens zien, 

tot  7 jaar na het  sturen van de laatste factuur.  

DUO 

Betaalt  DUO voor jouw cursus? Dan verzam elen we de volgende gegevens:  

- Geboortedatum

- Geboorteland

- Geboorteplaats

- Datum  in Nederland

- I nform at ie over je inburgeringsplicht :  startdatum  en einddatum

- BSN

Wij  delen deze gegevens m et  DUO. Zij  hebben deze gegevens nodig om  voor jou te kunnen 

betalen. 

We bewaren deze gegevens tot  7 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  ons. Som s delen we 

nog inform at ie m et  DUO over jou en jouw cursus. Wij  delen alleen inform at ie als dit  noodzakelij k 

is. 

I ntake 

TopTaal wil j e graag beter leren kennen. Dan kunnen we jou in een cursus plaatsen die het  beste 

bij  j e past . Daarom  verzam elen we gegevens over jou:  

- Nat ionaliteit

- Land van herkom st

- Geboortedatum

- Datum  in Nederland

- I nform at ie over je inburgeringsplicht :  startdatum  en einddatum

- Moedertaal en andere talen die je spreekt

- Je ervaring m et  de Nederlandse taal

- Schoolervaring

- Werkervaring

- Voorkeurslocat ie voor de lessen

We delen deze gegevens ook m et  je docent . Zo weet  de docent  wat  jouw ervaring is.  

Deze gegevens bewaren we tot  7 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  ons. Als je in die 7 jaar 

opnieuw een cursus bij  ons wilt  volgen, dan weten we al wie je bent .  

Present ie  

Om  een cursus succesvol af te ronden, is het  belangrij k dat  je elke les present  (aanwezig)  bent . We 

verzam elen gegevens in welke les je present  bent  en in welke les je niet  present  bent . Elke les zet  

je ook je handtekening als bewijs dat  je de les hebt  gevolgd. 

DUO wil ook weten wanneer je present  bent  in de les. Zo weet  DUO hoeveel uur les je al hebt  

gevolgd. Daarom  delen wij  j ouw present iegegevens m et  DUO. 

We bewaren je present ie in ons online leerlingvolgsysteem  tot  10 jaar na het  einde van je laatste 

cursus. Som s heb je na het  einde van je cursus een bewijs van je present ie (urenverklar ing)  nodig. 

Daarom  kun je tot  10 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  ons je present ie opvragen. 

De papieren present ielij sten bewaren we 1 jaar of tot  na de audit  van Blik op Werk.  

Toetsen en cert ificaten 

TopTaal wil j ou in een cursus plaatsen die bij  j ouw Nederlandse taalniveau past . Daarom  nem en we 

bij  de intake toetsen af. Het  toetsresultaat  en de gem aakte toetsen bewaren wij . 
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Aan het  einde van elke cursus nem en we een toets af. Het  toetsresultaat  en de toetsen bewaren 

wij .  Zo weten wij  wat  je eindniveau is en kunnen we je nog een cursus aanbieden. Ook kun je bij  

ons je toetsgegevens of exam engegevens opvragen. 

Alle toetsen en toetsresultaten bewaren wij  tot  50 jaar na je laatste cursus bij  ons, of tot  5 jaar na 

de opheffing van TopTaal. 

Jouw toetsresultaten delen we m et  docent . Zo weet  jouw docent  wat  jouw taalniveau is.  

Foto 

Som s m aken we een foto, bij voorbeeld van een les of van een cert ificaatuit reiking. Wij  m aken die 

foto alleen als j ij  daarvoor toestem m ing geeft . Je zet  daarvoor je handtekening op een 

toestem m ingsformulier. Zo weten we zeker dat  je toestem ming geeft . 

De foto gebruiken wij  voor m arket ingdoeleinden. We plaatsen deze bij voorbeeld op Facebook of 

LinkedI n of op onze website. Of we gebruiken de foto voor interne com municat ie.  

Je kunt  je toestem m ing alt ij d int rekken of je foto laten verwijderen van internet  en uit  onze 

adm inist rat ie. 

Mijn gem eente betaalt  m ijn cursus 

Je wilt  bij  TopTaal een taalcursus volgen via de gem eente. Of je doet  een cursus bij  ons via de 

gem eente. Hier kun je lezen welke gegevens we van jou nodig hebben en wat  we daarm ee doen. 

Gem eente 

De gem eente m eldt  jou aan voor een cursus bij  ons. Daarom  deelt  de gem eente jouw gegevens 

m et  ons:  

- Naam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adres

- Telefoonnum m er

- Em ailadres

- Naam  klantm anager

- Dossiernum mer bij  de gem eente

- Globaal taalniveau

- Hoogste opleidingsniveau

We gebruiken deze gegevens om  contact  m et  je op te nem en. Ook delen we inform at ie over jouw 

cursus m et  je klantm anager of ander contactpersoon bij  de gem eente. Daar hebben we jouw 

dossiernum mer voor nodig. We gebruiken de inform at ie over je taalniveau en opleidingsniveau om  

te bepalen in welke cursus je het  beste past . 

We delen m et  je docent  alleen je naam , e-m ailadres en telefoonnum mer. 

Jouw naam  verbinden we aan jouw dossier. Daarom  bewaren we je naam  50 jaar of tot  5 jaar na 

opheffing van TopTaal. 

Wij  sturen de facturen voor de cursus naar de gemeente. Daarop zet ten wij  j ouw dossiernum m er. 

Wij  zijn verplicht  om  facturen 7 jaar te bewaren. Daarom  kunnen wij  jouw dossiernum mer zien, tot  

7 jaar na het  sturen van de laatste factuur.  

De andere gegevens bewaren we tot  7 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  ons. Zo kunnen 

we contact  m et  je zoeken als we een cursus kunnen aanbieden aan jou. Of als we nog inform at ie 

m et  je willen delen over je cursus. 

I ntake 

TopTaal wil j e graag beter leren kennen. Dan kunnen we jou in een cursus plaatsen die het  beste 

bij  j e past . Daarom  verzam elen we gegevens over jou:  

- Nat ionaliteit

- Land van herkom st
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- Geboortedatum

- Datum  in Nederland

- I nform at ie over je inburgeringsplicht :  startdatum  en einddatum

- Moedertaal en andere talen die je spreekt

- Je ervaring m et  de Nederlandse taal

- Schoolervaring

- Werkervaring

- Voorkeurslocat ie

We delen deze gegevens ook m et  je docent . Zo weet  de docent  wat  jouw ervaring is.  

We inform eren de gem eente welke cursus het  beste bij  j ou past . We leggen uit  waarom  deze 

cursus het  beste is voor jou. Daarom  delen we jouw achtergrondgegevens m et  de gem eente.  

Som s wil de gem eente graag weten of je een uitkering hebt , daarom  verzam elen we die gegevens 

ook voor som m ige gem eenten. 

Deze gegevens bewaren we tot  7 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  ons. Als je in die 7 jaar 

opnieuw een cursus bij  ons wilt  volgen, dan weten we al wie je bent . Som s delen we nog inform at ie 

m et  de gemeente over jou en jouw cursus. Wij  delen alleen inform at ie als dit  noodzakelij k is.  

Present ie  

Om  een cursus succesvol af te ronden, is het  belangrij k dat  je elke les present  (aanwezig)  bent . We 

verzam elen gegevens in welke les je present  bent  en in welke les je niet  present  bent . Elke les zet  

je ook je handtekening als bewijs dat  je de les hebt  gevolgd.  

DUO wil ook weten wanneer je present  bent  in de les. Zo weet  DUO hoeveel uur les je al hebt  

gevolgd. Daarom  delen wij  j ouw present iegegevens m et  DUO. 

We bewaren je present ie in ons online leerlingvolgsysteem  tot  10 jaar na het  einde van je laatste 

cursus. Som s heb je na het  einde van je cursus een bewijs van je present ie (urenverklar ing)  nodig. 

Daarom  kun je tot  10 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  ons je present ie opvragen. 

De papieren present ielij sten bewaren we 1 jaar.  

Exam ens en diplom a/ cert ificaat  

TopTaal wil j ou in een cursus plaatsen die bij  j ouw Nederlandse taalniveau past . Daarom  nem en we 

bij  de intake toetsen af. Het  toetsresultaat  en de gem aakte toetsen delen we m et  je docent . Zo 

weet  jouw docent  wat  jouw taalniveau is. 

Aan het  einde van elke cursus nem en we een eindtoets of een exam en af. Jouw toetsresultaten 

delen we m et  de gemeente. Zij  hebben deze gegevens nodig om  te weten of je geslaagd bent  voor 

de cursus.  

Als je een eindtoets doet , bewaart  TopTaal het  toetsresultaat  en de toetsen. Zo weten wij  wat  je 

eindniveau is en kunnen we je nog een cursus aanbieden. Ook kun je bij  ons je toetsgegevens 

opvragen. 

Als je een officieel exam en hebt  gedaan, bewaren we het  exam en 50 jaar (of tot  5 jaar na 

opheffing van TopTaal)  als bewijs dat  je geslaagd bent  voor de cursus. Wij  weten wat  je eindniveau 

is en we kunnen je nog een cursus aanbieden. Ook kun je bij  ons 50 jaar lang je exam engegevens 

opvragen. 

Als je slaagt  voor het  diplom a, kr ijg je een diplom a. Hierop staan de exam enresultaten. Ook je 

naam , geboortedatum  en geboorteplaats staan op het  diplom a.  

Alle toetsen en toetsresultaten bewaren wij  tot  50 jaar na je laatste cursus bij  ons, of tot  5 jaar na 

de opheffing van TopTaal. Wij  bewaren jouw diplom a of cert ificaat  50 jaar (of tot  5 jaar na 

opheffing van TopTaal) . Als je je diplom a of cert ificaat  kwij t  bent , kun je bij  ons een nieuwe 

aanvragen. Dit  kost  geld. 

Rapporten 

Tijdens een cursus verzam elen we gegevens over je taalontwikkeling. We schrijven daar rapporten 

over. We schrij ven halverwege de cursus een rapport  en aan het  einde van de cursus schrij ven we 

nog een rapport . I n het  rapport  staat  hoe vaak je present  bent  in de les en wat  je hebt  bereikt  in 

de cursus. Dit  rapport  delen we m et  de gem eente. 
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We bewaren je rapport  tot  7 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  ons. Je kunt  je rapporten in 

die 7 jaar bij  ons opvragen. Als je een nieuwe cursus bij  ons gaat  volgen, weten we al welk niveau 

je hebt  bereikt . 

Foto 

Som s m aken we een foto, bij voorbeeld van een les of van een cert ificaatuit reiking. Wij  m aken die 

foto alleen als j ij  daarvoor toestem m ing geeft . Je zet  daarvoor je handtekening op een 

toestem m ingsformulier. Zo weten we zeker dat  je toestem ming geeft .  

De foto gebruiken wij  voor m arket ingdoeleinden. We plaatsen deze bij voorbeeld op Facebook of 

LinkedI n of op onze website. Of we gebruiken de foto voor interne com municat ie.  

Je kunt  je toestem m ing alt ij d int rekken of je foto laten verwijderen van internet  en uit  onze 

adm inist rat ie. 

I k  heb les bij  TopTaal in het  Bedrij f 

Je wilt  bij  ons een cursus doen via je werkgever of je werkbem iddelaar. Of je doet  al een cursus bij  

TopTaal in het  Bedrij f. Hier kun je lezen welke gegevens we van jou nodig hebben en wat  we 

daarm ee doen. 

Opdrachtgever  

Jouw opdrachtgever betaalt  voor jouw cursus. Dit  is bij voorbeeld je werkgever of je 

werkbem iddelaar. Jouw opdrachtgever deelt  jouw naam , funct ie en werklocat ie m et  ons. 

Som s kr ijgt  jouw opdrachtgever subsidie voor jouw cursus. De subsidieverlener heeft  gegevens 

nodig om  de subsidie aan jouw opdrachtgever te kunnen geven. Daarom  deelt  jouw opdrachtgever 

som s ook nog andere gegevens m et  ons. Jouw opdrachtgever deelt  alleen gegevens m et  ons die 

noodzakelij k zijn om  de subsidie te kunnen kr ijgen.  

Gegevens die wij  nodig hebben om  subsidie aan te kunnen vragen zijn bij voorbeeld:  

- Naam

- Datum  in dienst

- Geboortedatum

- BSN (wet telij ke verplicht ing RAS-subsidie)

Wij  delen alleen de gegevens m et  de subsidieverlener als dit  noodzakelij k is.  

Jouw naam  verbinden we aan jouw dossier. Daarom  bewaren we je naam  50 jaar of tot  5 jaar na 

opheffing van TopTaal. 

Je funct ie, werklocat ie en datum  in dienst  bewaren we tot  7 jaar na het  einde van je laatste cursus 

bij  ons. Als je in die 7 jaar opnieuw een cursus bij  ons wilt  volgen, dan weten we al wie je bent . 

Som s delen we nog informat ie m et  je opdrachtgever over jou en jouw cursus. Wij  delen alleen 

inform at ie als dit  noodzakelij k is. 

Als de subsidieverlener nog inform at ie nodig heeft , kunnen wij  dit  tot  7 jaar na het  einde van je 

laatste cursus m et  hem  delen.  

Wij  sturen de facturen voor de cursus naar de opdrachtgever. Som s wil de opdrachtgever dat  wij  

j ouw loonnumm er op de factuur zet ten. Jouw opdrachtgever deelt  jouw loonnum m er m et  ons. Wij  

zijn verplicht  om  facturen 7 jaar te bewaren. Daarom  kunnen wij  jouw loonnumm er zien, tot  7 jaar 

na het  sturen van de laatste factuur.  

I ntake 

TopTaal wil j ou graag beter leren kennen. Dan kunnen we jou in een cursus plaatsen die het  beste 

bij  j e past . Daarom  verzam elen we gegevens over jou:  

- Land van herkom st

- Geboortedatum

- Datum  in Nederland

- Moedertaal en andere talen die je spreekt
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- Je ervaring m et  de Nederlandse taal

- Schoolervaring

- Werkervaring

We delen deze gegevens ook m et  je docent . Zo weet  de docent  wat  jouw ervaring is.  

We inform eren jouw opdrachtgever welke cursus het  beste bij  j ou past . We leggen uit  waarom  

deze cursus het  beste is voor jou. Daarom  delen we jouw achtergrondgegevens m et  jouw 

opdrachtgever.  

Deze gegevens bewaren we tot  7 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  ons. Als je in die 7 jaar 

opnieuw een cursus bij  ons wilt  volgen, dan weten we al wie je bent . Som s delen we nog inform at ie 

m et  je opdrachtgever over jou en jouw cursus. Wij  delen alleen inform at ie als dit  noodzakelij k is.  

Present ie  

Om  een cursus succesvol af te ronden, is het  belangrij k dat  je elke les present  (aanwezig)  bent . We 

verzam elen gegevens in welke les je present  bent  en in welke les je niet  present  bent . Elke les zet  

je ook je handtekening als bewijs dat  je de les hebt  gevolgd.  

DUO wil ook weten wanneer je present  bent  in de les. Zo weet  DUO hoeveel uur les je al hebt  

gevolgd. Daarom  delen wij  j ouw present iegegevens m et  DUO. 

We bewaren je present ie in ons online leerlingvolgsysteem  tot  10 jaar na het  einde van je laatste 

cursus. Som s heb je na het  einde van je cursus een bewijs van je present ie (urenverklar ing)  nodig. 

Daarom  kun je tot  10 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  ons je present ie opvragen. 

De papieren present ielij sten bewaren we 1 jaar.  

Toetsen en cert ificaten 

TopTaal wil j ou in een cursus plaatsen die bij  j ouw Nederlandse taalniveau past . Daarom  nem en we 

bij  de intake toetsen af. Het  toetsresultaat  en de gem aakte toetsen bewaren wij .  

Aan het  einde van elke cursus nem en we een toets af. Het  toetsresultaat  en de toetsen bewaren 

wij .  Zo weten wij  wat  je eindniveau is en kunnen we je nog een cursus aanbieden. Ook kun je bij  

ons je toetsgegevens of exam engegevens opvragen. 

Alle toetsen en toetsresultaten bewaren wij  tot  50 jaar na je laatste cursus bij  ons, of tot  5 jaar na 

de opheffing van TopTaal. 

Jouw toetsresultaten delen we m et  docent . Zo weet  jouw docent  wat  jouw taalniveau is.  

TopTaal geeft  jou een cert ificaat  na de cursus. Hierop staat  je naam  en geboortedatum  en de 

cursus die je hebt  gevolgd. We bewaren je cert ificaat  7 jaar na het  einde van je laatste cursus. Als 

je het  cert ificaat  kwij t  bent , kun je bij  ons een nieuw cert ificaat  aanvragen.  

Rapporten 

Tijdens een cursus verzam elen we gegevens over je taalontwikkeling. We schrijven daar rapporten 

over. We schrij ven halverwege de cursus een rapport  en aan het  einde van de cursus schrij ven we 

nog een rapport . I n het  rapport  staat  hoe vaak je present  bent  in de les en wat  je hebt  bereikt  in 

de cursus. Dit  rapport  delen we m et  de opdrachtgever. 

We bewaren je rapport  tot  7 jaar na het  einde van je laatste cursus bij  ons. Je kunt  je rapporten in 

die 7 jaar bij  ons opvragen. Als je een nieuwe cursus bij  ons gaat  volgen, weten we wat  je hebt  

geleerd in de laatste cursus en of je vaak present  was. Dit  gebruiken wij  om  je opdrachtgever een 

advies te geven voor de nieuwe cursus. 

Foto 

Som s m aken we een foto, bij voorbeeld van een les of van een cert ificaatuit reiking. Wij  m aken die 

foto alleen als j ij  daarvoor toestem m ing geeft . Je zet  daarvoor je handtekening op een 

toestem m ingsformulier. Zo weten we zeker dat  je toestem ming geeft .  

De foto gebruiken wij  voor m arket ingdoeleinden. We plaatsen deze bij voorbeeld op Facebook of 

LinkedI n of op onze website. Of we gebruiken de foto voor interne com municat ie.  

Je kunt  je toestem m ing alt ij d int rekken of je foto laten verwijderen van internet  en uit  onze 

adm inist rat ie. 
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Meer w eten? ( voor cursisten)  

Verw erkingsverantw oordelijke  

Verwerkingsverantwoordelij ke:  TopTaal NT2-Experts BV, Zekeringst raat  44 1014 BT Am sterdam . 

Funct ionaris Gegevensbescherm ing:  contact@toptaalgroep.nl. Of bel 088-3742000 en vraag naar 

de Funct ionaris Gegevensbescherm ing. 

W at  doen w e m et  jouw  gegevens? 

We regist reren jouw gegevens in ons eigen cursistvolgsysteem ;  dit  heet  MijnTopTaal. Dit  is een 

beveiligd systeem  waar alleen onze eigen m edewerkers toegang toe hebben.  Jouw gegevens 

kunnen alleen worden bekeken door de systeem beheerders en door de team s die voor jou werken.  

Bij  de intake verzam elt  de intakedocent  alle gegevens die wij  nodig hebben. Hij  zet  jouw gegevens 

m eteen in ons systeem .   

I n deze privacyverklar ing op onze website kun je lezen hoe lang we jouw gegevens bewaren. Als 

de bewaarterm ijn afloopt , verwijderen we jouw gegevens autom at isch uit  ons systeem . Zo weten 

we zeker dat  we jouw gegevens niet  langer bewaren dan noodzakelij k.  

Bescherm ing persoonsgegevens 

We zorgen ervoor dat  jouw gegevens bescherm d zijn volgens de eisen van de AVG. MijnTopTaal is 

goed beveiligd:  

• Alleen m edewerkers van TopTaal kunnen in MijnTopTaal. Als de gem eente jouw cursus

betaalt , kan jouw contactpersoon ook in MijnTopTaal kij ken, bij voorbeeld om  te zien of je

elke aanwezig bent .

• I edereen die toegang heeft  tot  MijnTopTaal, heeft  een eigen inlog. Dit  is beveiligd in twee

stappen:  gebruikersnaam  en wachtwoord en een code via een persoonlij ke authent icator.

• Mensen die toegang hebben tot  MijnTopTaal m oeten akkoord gaan m et  de AVG-regels en

beloven dat  ze zorgvuldig om gaan m et  de inform at ie in het  systeem .

• Als iem and niet  m eer bij  TopTaal of de gem eente werkt , heeft  hij  of zij  geen toegang m eer

tot  MijnTopTaal

Rechtsgrond 

Op welke grond verzam elen we jouw gegevens? We verzam elen jouw gegevens op basis van de 

rechtsgrond ‘overeenkomst’. Dit betekent dat wij jouw gegevens nodig hebben om onze 
overeenkom st  uit  te kunnen voeren. Zonder jouw gegevens kunnen wij  nam elijk geen intake 

afnem en, kunnen wij  geen passende cursus aanbieden en ook niet  jouw studievoortgang 

bijhouden. 

Som s zijn we verplicht  om gegevens te verzam elen en te delen m et  de DUO, de belast ingdienst  of 

de gem eente. Dan verzam elen we deze gegevens op de rechtsgrond ‘wettelijke verplichting’. 
Als we gegevens willen verzam elen die we niet  nodig hebben voor de rechtsgrond ‘overeenkomst’ 
of ‘wettelijke verplichting’, dan vragen we je alt ijd om  toestem m ing. 

Met  w ie  delen w ij  gegevens? 

I n de pr ivacyverklar ing voor inburgeringscursussen, gem eentecursussen en bedrij fst rainingen, kun 

je lezen m et  wie wij  j e gegevens delen. 

Som s vragen andere organisat ies aan ons om  gegevens te delen. Als er sprake is van een 

wet telij ke verplicht ing of een gerecht vaardigd belang, zullen wij  j ouw gegevens m et  een derde 

part ij  delen. Wil je niet  dat  wij  gegevens delen m et  andere part ijen? Dan kun je bezwaar m aken bij  

de Funct ionaris Gegevensbescherm ing. Als wij  wet telij k verplicht  zijn om  jouw gegevens te delen, 

kunnen we helaas jouw bezwaar niet  bevest igen. 
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Som s hebben wij  geen cursus die bij  j ouw niveau past . Dan delen wij  j ouw intake m et  een andere 

taalaanbieder. Wij  vragen hier alt ijd schriftelij k toestem m ing voor.  

W at  gebeurt  er  als je  je  gegevens niet  m et  ons deelt? 

Als je jouw gegevens niet  m et  ons wilt  delen, dan respecteren wij  dat . Helaas kunnen wij  je dan 

geen passend cursusaanbod doen en kunnen wij  de kwaliteit  van onze lessen niet  garanderen. Ook 

kunnen we niet  voldoen aan de verplicht ingen die wij  hebben aan opdrachtgevers en 

subsidieverst rekkers. 

Je kunt  dan niet  m eedoen aan een taalt raining bij  TopTaal.  

Gegevens z ien, w ijzigen of verw ijderen 

Wil je jouw gegevens in ons systeem  zien? Neem  contact  op m et  jouw contactpersoon bij  TopTaal. 

Wil je jouw gegevens in ons systeem  wijzigen? Neem contact  op m et  jouw contactpersoon bij  

TopTaal. 

Wil je een kopie van de gegevens die wij  van jou verzam elen? Neem  contact  op m et  onze 

Funct ionaris Gegevensbescherm ing. 

Wil je jouw gegevens uit  ons systeem  verwijderen? Neem  contact  op m et  onze Funct ionaris 

Gegevensbescherming.  Je vraagt  in een brief of in een m ail om  je gegevens te verwijderen. De 

Funct ionaris Gegevensbescherm ing beoordeelt  of jouw gegevens uit  ons systeem  verwijderd 

kunnen worden. Als dit  kan, verwijdert  de Funct ionaris Gegevensbescherming jouw gegevens 

binnen een m aand.  

Wij  kunnen jouw gegevens niet  verwijderen als:  

- Je nog een cursus bij  ons volgt ;

- Je nog niet  alle facturen betaald hebt ;

- Je problem en hebt  gehad m et  je gedrag op één van onze leslocat ies of m et  één van onze

cursisten, docenten of m edewerkers.

Wilt  j e jouw toestem ming voor het  delen van gegevens m et  andere organisat ies int rekken? Wij  

stoppen dan m et  het  delen van jouw gegevens. Gegevens die wij  al gedeeld hebben m et  de andere 

organisat ie, blij ven bij  de andere organisat ie. Zij  kr ij gen geen nieuwe gegevens m eer van ons.  

Je neemt  contact  op m et  de Funct ionaris Gegevensbescherm ing.  Je schrij ft  in een brief of in een 

m ail aan de Funct ionaris Gegevensbescherm ing dat  je de toestem m ing voor het  delen van je 

gegevens int rekt . De Funct ionaris Gegevensbescherming stopt  binnen een m aand m et  het  delen 

van jouw gegevens m et  de andere organisat ie. 

Wil je jouw toestem m ing voor het  gebruiken van je foto int rekken? We bewaren dan nog wel je 

foto. Je foto blij ft  dan ook op internet  of in folders of andere publicat ies staan. Maar we gebruiken 

je foto niet  m eer voor nieuwe publicat ies.  

Je neemt  contact  op m et  de Funct ionaris Gegevensbescherm ing.  Je schrij ft  in een brief of in een 

m ail aan de Funct ionaris Gegevensbescherm ing dat  je de toestem ming voor het  gebruiken van je 

foto int rekt . De Funct ionaris Gegevensbescherm ing bevriest  jouw foto dan binnen een m aand. 

Je kunt  bij  ons bezwaar m aken tegen het  verwerken van je gegevens. Dit  doe je door contact  op te 

nem en m et  de Funct ionaris Gegevensbescherm ing. Zij  zal binnen een m aand beoordelen of je 

bezwaar gehonoreerd kan worden. I n die periode zullen wij  j ouw gegevens niet  gebruiken.  

Je kunt  bij  ons het  verwerken van je gegevens beperken. We bewaren dan nog wel de gegevens 

die we hebben, m aar we gebruiken je gegevens dan niet  m eer. Je kunt  dit  doen door contact  op te 

nem en m et  de Funct ionaris Gegevensbescherm ing. 

Klacht  

Lukt  het  niet  om  bij  ons je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen? Dan kun je een 

klacht  indienen bij  de Autoriteit  Persoonsgegevens:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 



Privacyverklaring TopTaal. Versie april 2022 9 

B2 B 

Contact  

We verzam elen gegevens om  contact  te kunnen leggen:  

• Naam  contactpersoon

• Bedrij fsnaam

• Werktelefoonnumm er

• Werkm ailadres

We verzam elen deze gegevens bij  ons eerste contact  en slaan dit  op in ons systeem . Dit  is een 

beveiligd systeem  waar alleen onze eigen m edewerkers toegang toe hebben. Uw gegevens kunnen 

alleen worden bekeken door de systeem beheerders en door de team s die voor u werken.We 

verzam elen deze gegevens om  onze overeenkom st  uit  te kunnen voeren. De contactgegevens 

bewaren we tot  2 jaar na ons laatste contact . Als u uit  dienst  bent  of een andere funct ie hebt  

gekregen bij  onze klant , verwijderen we uw gegevens direct  uit  ons systeem . Als uw naam  

verbonden is aan lopende projecten, zal uw naam  daaraan gekoppeld blij ven.  

Factuur  

We verzam elen factuurgegevens:  

• Factuuradres

• Contactpersoon voor de facturat ie

• Factuurm ailadres

Als u besluit  een dienst  van ons af te nemen, vragen we u om  uw factuurgegevens. We slaan dit  op 

in ons systeem .We verzam elen deze gegevens om  onze overeenkom st  uit  te kunnen voeren. Wij  

zijn wet telij k verplicht  om  facturen 7 jaar te bewaren. Daarna verwijderen we de facturen en 

daarm ee dus ook uw factuurgegevens. 

Foto 

Som s m aken wij  een foto van een lessituat ie of cert ificaatuit reiking. Wij  vragen daarvoor alt ijd 

eerst  toestem m ing aan u en uw organisat ie. U kunt  uw toestem ming alt ij d weer int rekken bij  onze 

Funct ionaris Gegevensbescherming (zie ‘Meer weten?’). 

Meer w eten? ( organisat ies)  

Verw erkingsverantw oordelijke  

Verwerkingsverantwoordelij ke:  TopTaal NT2-Experts BV, Zekeringst raat  44 1014 BT Am sterdam . 

Funct ionaris Gegevensbescherm ing:  contact@toptaalgroep.nl. Of bel 088-3742000 en vraag naar 

de Funct ionaris Gegevensbescherm ing. 

Met  w ie  delen w ij  gegevens? 

Als een docent  in-company bij  u een t raining kom t  geven, delen wij  som s de contactgegevens van 

de m edewerker op locat ie. Wij  zullen alt ij d vragen welke naam  en contactgegevens wij  door m ogen 

geven aan onze docent . Wij  vragen hier niet  expliciet  toestem m ing voor, omdat  er een 

gerechtvaardigd belang is. 
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W at  doen w e m et  de gegevens? 

We regist reren de gegevens in ons eigen cursistvolgsysteem ;  dit  heet  MijnTopTaal. Dit  is een 

beveiligd systeem  waar alleen onze eigen m edewerkers toegang toe hebben. De gegevens kunnen 

alleen worden bekeken door de systeem beheerders en door de team s die voor u werken. 

Maat regelen gegevensverw erker  

Als eigenaar van de database neem t  de gegevensverwerker passende technische en 

organisatorische m aat regelen om  persoonsgegevens te bescherm en. Ons 

cursistadminist rat iesysteem  is daarom  beveiligd volgens de eisen van de AVG. 

• De toegang voor dit  systeem  geldt  voor een beperkt  aantal personen:

• Medewerkers van TopTaal hebben toegang tot  dit  systeem  zolang zij  in dienst  zijn bij

Toptaal

• Docenten hebben alleen toegang tot  hun eigen deelnem ers gedurende de loopt ijd van het

project . Ook hebben zij  slechts beperkt  toegang tot  de gegevens van de deelnem ers (bsn is

bij v. niet  zichtbaar) .

• Externe organisat ies, zoals klantm anagers van gem eenten hebben alleen toegang tot  de

kandidaten die tot  hun eigen organisat ie behoren.

‘MijnTopTaal’ beschikt over toegangsbeveiliging. Alleen personen met een persoonlijk account 
hebben toegang tot  het  systeem . Twee m edewerkers beheren de rekeningen. Accounts van 

m edewerkers, docenten en opdrachtgevers die niet  m eer voor de gegevensverwerker werken 

worden direct  gedeact iveerd.  

Personen die toegang krijgen tot ‘MijnTopTaal’, moeten allereerst akkoord gaan met de  AVG-

regels. Vervolgens kunnen zij  kunnen inloggen via tweet raps authent icat ie:  gebruikersnaam , 

individueel wachtwoord en code via persoonlij ke authent icator. 

W at  gebeurt  er  als u uw  gegevens niet  m et  ons deelt? 

Als u uw gegevens niet  m et  ons wilt  delen, dan respecteren wij  dat . Helaas kunt  u dan geen 

diensten inkopen bij  TopTaal. 

Gegevens z ien, w ijzigen of verw ijderen  

Wilt  u uw gegevens in ons systeem  zien? Neem  contact  op m et  uw contactpersoon bij  TopTaal.  

Wilt  u uw gegevens in ons systeem  wijzigen? Neem  contact  op m et  uw contactpersoon bij  TopTaal. 

Wilt  u een kopie van de gegevens die wij  van u verzam elen? Neem  contact  op m et  onze 

Funct ionaris Gegevensbescherm ing. 

Wilt  u uw gegevens uit  ons systeem  verwijderen? Neem  schriftelij k contact  op m et  onze 

Funct ionaris Gegevensbescherm ing.  De Funct ionaris Gegevensbescherming beoordeelt  of uw 

gegevens uit  ons systeem  verwijderd kunnen worden. Als dit  kan, verwijdert  de Funct ionaris 

Gegevensbescherming uw gegevens binnen een m aand.  

Wilt  u uw toestem m ing voor het  gebruiken van uw foto int rekken? We bewaren dan nog wel uw 

foto. Uw foto blij ft  dan ook op internet  of in folders of andere publicat ies staan. Maar we gebruiken 

uw foto niet  m eer voor nieuwe publicat ies. 

Voor het  int rekken van uw toestem m ing neem t  u contact  op m et  de Funct ionaris 

Gegevensbescherming.  De Funct ionaris Gegevensbescherm ing bevriest  uw foto dan binnen een 

m aand. 

U kunt  bij  ons bezwaar m aken tegen het  verwerken van uw gegevens. Dit  doet  u door contact  op 

te nemen m et  de Funct ionaris Gegevensbescherming. Zij  zal binnen een m aand beoordelen of uw 

bezwaar gehonoreerd kan worden. I n die periode zullen wij  uw gegevens niet  gebruiken.  

U kunt  bij  ons het  verwerken van uw gegevens beperken. We bewaren dan nog wel de gegevens 

die we hebben, m aar we gebruiken uw gegevens dan niet  m eer. U kunt  dit  doen door contact  op te 

nem en m et  de Funct ionaris Gegevensbescherm ing. 
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Klacht  

Lukt  het  niet  om  bij  ons uw gegevens in te zien, te wij zigen of te verwijderen? Dan kunt  u een 

klacht  indienen bij  de Autoriteit  Persoonsgegevens:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Privacyverklar ing Sollicitanten 

TopTaal hecht  er grote waarde aan dat  de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt  op een 

wij ze die in overeenstem ming is m et  de bestaande wet -  en regelgeving voor de bescherm ing van 

je pr ivacy. Door het  versturen van het  sollicitat ieformulier ga je erm ee akkoord dat  de 

persoonsgegevens worden verwerkt  door TopTaal. Deze gegevens zullen door ons vert rouwelij k 

worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt  voor de sollicitat ieprocedure bij  TopTaal. Wij  

zullen geen inform at ie verst rekken aan derden, tenzij  wij  daartoe op grond van de wet  verplicht  

zijn. 

Contact   

Om  contact  m et  je te leggen en te onderhouden verzam elen we de volgende gegevens:  

- Naam

- Adres

- Mailadres

- Telefoonnum m er

We verzam elen deze gegevens op grond van het  uit voeren van onze overeenkom st . We bewaren 

deze gegevens in  een database die alleen toegankelij k is voor HR-m edewerkers en is beveiligd 

m et  een wachtwoord. 

Verw erking gegevens 

TopTaal verzam elt  en verwerkt  gegevens van sollicitanten die rechtst reeks naar TopTaal gem aild 

worden of via het  sollicitat ieform ulier op de website toptaal.com . 

TopTaal verzam elt  en verwerkt  ook gegevens van sollicitanten door m iddel van persoonlij ke 

contacten, telefoongesprekken en/ of e-m ail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen 

in de database zijn:  contactgegevens van de sollicitant , de sollicit at iebrief en cv en een verslag van 

het  eventuele sollicitat iegesprek. 

TopTaal bewaart  de gegevens van sollicitanten t ij dens en na de wervings-  en select ieprocedure. Na 

afloop van de wervings-  en select ieprocedure worden de gegevens van sollicitanten m axim aal 1 

jaar bewaard. Nadat  de periode waarin de gegevens van de sollicitant  worden bewaard is 

verst reken, worden deze volledig uit  het  systeem  van TopTaal verwijderd.  

Meer w eten? ( sollicitanten)  

Verw erkingsverantw oordelijke  

Verwerkingsverantwoordelij ke:  TopTaal NT2-Experts BV, Zekeringst raat  44 1014 BT Am sterdam . 

Funct ionaris Gegevensbescherm ing:  contact@toptaalgroep.nl. Of bel 088-3742000 en vraag naar 

de Funct ionaris Gegevensbescherm ing. 

W at  gebeurt  er  als je  je  gegevens niet  m et  ons deelt? 

Als je niet  wilt  dat  je gegevens een jaar door ons bewaard worden, dan respecteren wij  dat . 

Conform  de r icht lij nen van de AVG zullen we je gegevens dan m axim aal 4 weken bewaren. Daarna 

zullen we je gegevens verwijderen. 

Maat regelen gegevensverw erker  

Als eigenaar van de database neem t  de gegevensverwerker passende technische en 

organisatorische m aat regelen om  persoonsgegevens te bescherm en. Ons 

cursistadminist rat iesysteem  is daarom  beveiligd volgens de eisen van de AVG. 

• De toegang voor dit  systeem  geldt  voor een beperkt  aantal personen:

• Medewerkers van TopTaal hebben toegang tot  dit  systeem  zolang zij  in dienst  zijn bij

Toptaal
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• Docenten hebben alleen toegang tot  hun eigen deelnem ers gedurende de loopt ijd van het

project . Ook hebben zij  slechts beperkt  toegang tot  de gegevens van de deelnem ers (bsn is

bij v. niet  zichtbaar) .

• Externe organisat ies, zoals klantm anagers van gem eenten hebben alleen toegang tot  de

kandidaten die tot  hun eigen organisat ie behoren.

‘MijnTopTaal’ beschikt over toegangsbeveiliging. Alleen personen met een persoonlijk account 
hebben toegang tot  het  systeem . Twee m edewerkers beheren de rekeningen. Accounts van 

m edewerkers, docenten en opdrachtgevers die niet  m eer voor de gegevensverwerker werken 

worden direct  gedeact iveerd.  

Personen die toegang krijgen tot ‘MijnTopTaal’, moeten allereerst akkoord gaan met  de  AVG-

regels. Vervolgens kunnen zij  kunnen inloggen via tweet raps authent icat ie:  gebruikersnaam , 

individueel wachtwoord en code via persoonlij ke authent icator.  

Gegevens z ien, w ijzigen of verw ijderen  

Wilt  u uw gegevens in ons systeem  zien of wij zigen? Neem  contact  op m et  de afdeling HR TopTaal.  

Wilt  u een kopie van de gegevens die wij  van u verzam elen? Neem  contact  op m et  onze 

Funct ionaris Gegevensbescherm ing. 

Wilt  u uw gegevens uit  ons systeem  verwijderen? Neem  schriftelij k contact  op m et  onze 

Funct ionaris Gegevensbescherm ing.  De Funct ionaris Gegevensbescherming beoordeelt  of uw 

gegevens uit  ons systeem  verwijderd kunnen worden. Als dit  kan, verwijdert  de Funct ionaris 

Gegevensbescherming uw gegevens binnen een m aand.  

U kunt  bij  ons bezwaar m aken tegen het  verwerken van uw gegevens. Dit  doet  u door contact  op 

te nemen m et  de Funct ionaris Gegevensbescherming. Zij  zal binnen een m aand beoordelen of uw 

bezwaar gehonoreerd kan worden. I n die periode zullen wij  uw gegevens niet  gebruiken.  

U kunt  bij  ons het  verwerken van uw gegevens beperken. We bewaren dan nog wel de gegevens 

die we hebben, m aar we gebruiken uw gegevens dan niet  m eer. U kunt  dit  doen door contact  op te 

nem en m et  de Funct ionaris Gegevensbescherm ing. 

Klacht  

Lukt  het  niet  om  bij  ons uw gegevens in te zien, te wij zigen of te verwijderen? Dan kunt  u een 

klacht  indienen bij  de Autoriteit  Persoonsgegevens:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 


