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Artikel 1. Bedrijfsgegevens 

COTV (Centrum Ontwikkeling Technisch Vakmanschap)  is zoals de naam 

al aangeeft opgezet om het Technisch vakmanschap van medewerkers in 

de technische beroepsgroepen te verbeteren. 

COTV is gevestigd aan de Veldbloemweg 15 2403 EH Alphen aan den Rijn, 

vertegenwoordigd door H.J. Timmermans en H.J. Veldman. 

 

Artikel 2. Persoonsgegevens 

COTV verwerkt persoonsgegevens, indien u gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een 

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor communicatie 

met de betreffende deelnemer, het betreffende bedrijf en het betreffende 

ROC. 

 

Deelnemers: 

- Voor- en achternaam 

- Opleiding en Crebo nummer 

- Voorletters 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- (Mobiel) telefoonnummer 

- E-mailadres 

 

Contactpersoon leerbedrijf: 

http://www.cotv.nl/index.html
http://www.cotv.nl/index.html


   

 

- Voor- en achternaam 

- Functie 

- E-mailadres 

- (Mobiel) telefoonnummer 

 

  



   

 

 

Artikel 3. Bewaartermijn 

COTV zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 

nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn 

verzameld.  

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

• Bewaartermijn: Max. 5 jaar. 

• Wij archiveren de dossiers daarom  op een veilige manier tot 5 jaar 

na het laatste studiejaar.  

 

Artikel 4. Delen met derden 

COTV verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend 

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. 

Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan 

zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met organisaties die 

uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te 

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 

gegevens.  

 

COTV verstrekt ten behoeve van de begeleidingsovereenkomsten  in ieder 

geval persoonsgegevens aan de volgende partijen: 

• Het betreffende bedrijf en betreffende ROC 

• Deze ROC,s en bedrijven, hebben hun eigen deelnemers bank 

betreffende de div. studenten en hebben ook hun eigen privacy 

regelementen 

 

Artikel 5. Beveiliging 

COTV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens 

tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende 

beveiligingsnormen. 

 

  



   

 

 

 

Artikel 6. Rechten van betrokkenen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan 

te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een 

afspraak bij de opleidingsadviseur van COTV via info@cotv.nl 

Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om uw toestemming voor 

het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.  

 

Hiervoor dient u ook een afspraak bij COTV te maken. Het is belangrijk 

dat u uzelf kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt 

inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet 

toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

 

De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan niet 

worden ingetrokken wanneer deze op basis van een wettelijke grondslag 

verwerkt zijn. 

Artikel 7. Cookies 

De website van COTV verzamelt geen gegevens van u, alleen als u om 

informatie verzoekt zullen wij uw gegevens bewaren i.v.m. beantwoorden 

van uw vragen. 

 

Artikel 8. Wijzigingen 

COTV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op de website 

komt de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te 

raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van 

deze wijzigingen op de hoogte bent. 
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