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Bellein Academie 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 
 
Artikel 1 Definities 
In deze AVG worden onderstaande definities gehanteerd. Onderstaand leest u wat onder elke definitie 
wordt verstaan. 
 
Bellein 
De eenmanszaak Bellein is geregistreerd onder het KvK-nummer 66053250, waaronder in het kader 
van deze voorwaarden mede dient te worden verstaan ‘praktijk Bellein’ en de ‘Bellein academie’.  
 
Betrokkene 
De ‘deelnemer’, ‘aanmelder’ of ‘gebruiker’. Voor het doel van deze AVG wordt onderscheid gemaakt 
tussen bovengenoemde termen.  
 
Deelnemer 
De natuurlijk persoon die deelneemt aan een workshop, cursus, training of opleiding van de Bellein 
Academie, al dan niet online. 
 
Aanmelder 
De natuurlijk persoon die zich aanmeldt bij de Bellein Academie voor een workshop, cursus, training of 
opleiding van de Bellein Academie, al dan niet online.  
 
Gebruiker 
De natuurlijk persoon die zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Bellein Academie als ook voor het 
volgen van de social media van Bellein.  
 
Persoonsgegevens 
Alle bij een natuurlijke (geïdentificeerde of identificeerbare) persoon behorende informatie. 
 
Bijzondere persoonsgegevens 
Persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, gegevens over de 
gezondheid en gegevens over seksuele activiteit of gerichtheid. 
 
Website 
De website van de Bellein Academie is te bereiken op https://www.belleinacademie.nl 
 
Verwerkingsverantwoordelijke 
De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking (de opslag, het gebruik en beschermen 
etc.) van (bijzondere) persoonsgegevens. 
 
Verwerker 
De rechtspersoon die in opdracht van, en op de door de verwerkingsverantwoordelijke gestelde 
voorwaarden, ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke 
Bellein is verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
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Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens door Bellein Academie 
 
Websitebezoek aan Bellein Academie 
Bellein verwerkt geen persoonsgegevens wanneer u enkel de website bezoekt. Uw website bezoek 
wordt niet gelogd en er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde analytische cookies of 
anderszins.  
 
De website is beveiligd met een TLS-certificaat 1.3. TLS heette voorheen SSL.  
Je ziet dit terug in de adresbalk op internet, je ziet dan staan https. De TLS zorgt voor het beveiligen 
van de verbinding tussen website en bezoeker. Het betreft een versleutelde verbinding. Daardoor is 
het niet mogelijk voor derden om mee te kijken en data te manipuleren. Houd er rekening mee dat, 
hoewel TLS ervoor zorgt dat de verbinding tussen website en bezoeker versleuteld is, uw 
internetprovider nog steeds kan zien dat u de website bezoekt. Bellein kan daar geen invloed op 
uitoefenen. 
 
Als u ervoor kiest een intakegesprek aan te vragen middels het invullen van het intakeformulier of 
wanneer u het contactformulier invult, dan wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres, telefoonnummer 
en uw bericht in te vullen. Hiermee verstrekt u deze gegevens aan Bellein. Deze gegevens worden via 
een versleutelde verbinding over het internet verzonden en beide formulieren zijn dan ook vanuit 
technisch oogpunt geschikt voor verzending van vertrouwelijke informatie.  
 
Inschrijving nieuwsbrief van Bellein Academie 
Voor het verzenden van de nieuwsbrief maakt Bellein gebruik van het programma Enormail. Op deze 
wijze tracht Bellein te voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Met Enormail is hiervoor een 
verwerkingsovereenkomst gesloten. Voor de voorwaarden die Enormail stelt omtrent de omgang met 
uw persoonsgegevens (zijnde uw naam en e-mailadres) verwijst Bellein u naar de website van 
Enormail. 
 
 
Artikel 3 Grondslag en doel voor het verwerken van persoonsgegevens 
 
Wanneer u zich aanmeldt voor workshop, cursus, training en/of opleiding dan verwerkt de Bellein 
Academie uw gegevens, in afwachting van de totstandkoming van de overeenkomst met een 
gerechtvaardigd belang. Bellein verwerkt uw persoonsgegevens als u deelnemer bent ter uitvoering 
van de (onderwijs)overeenkomst. 
 
 
Artikel 4 Verwerking van bijzondere persoonsgegevens 
 
De Bellein Academie verwerkt bijzondere persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt ten behoeve 
van het geven/volgen van een workshop, cursus, masterclass, jaartraining of beroepsopleiding en 
vergelijkbare eenheden. Dit ziet u onder andere terug in de vorm van een intakeformulier, vragenlijst, 
levensverhaal, inschrijfformulier, onderwijsovereenkomst. Persoonsgegevens die u zelf aan ons 
verstrekt zijn onder andere voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail 
adres, geboortedatum, bankrekeningnummer. Bij sommige leseenheden (workshop, cursus, 
masterclass, jaartraining of beroepsopleiding en vergelijkbare eenheden) wordt meer persoonlijke 
informatie gevraagd. Denk daarbij aan gegevens rondom de sociale en medische gezondheid, 
opleidings- en werkgeschiedenis, studentverslagen (feedbackformulieren, reflectieverslagen, 
persoonlijke leerplannen, logboeken, leertherapieverslagen) en levensverhalen. 
Deze verwerking van uw gegevens vinden uitsluitend plaats, nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt 
gegeven als betrokkene. Bellein hanteert hiervoor, in het kader van informed consent, een apart vakje 
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op het betreffende formulier waarmee u de algemene voorwaarden en privacyverklaring (AVG) 
accepteert. 
 
De Bellein Academie gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen: 

- Het inschrijven voor een workshop, cursus, masterclass, jaartraining of beroepsopleiding en 
vergelijkbare eenheden; 

- Het afhandelen van uw betaling 
- Het maken van certificaten/diploma’s 
- Contact met je op te kunnen nemen om onze dienstverlening professioneel uit te kunnen 

voeren. Denk aan uitnodigingen toesturen, wijzigingen doorgeven, informeren 
- Nieuwsbrieven toe te sturen. Dit gebeurt via het programma Enormail 

 
Artikel 5 Doorgave gegevens buiten de EU/derde-landen 
De Bellein Academie slaat haar gegevens op binnen de Europese Unie. Er is geen sprake van actieve 
doorgifte van gegevens aan partijen buiten de EU.  
 
Artikel 6 Verwerking persoonsgegevens minderjarige 
De Bellein Academie verwerkt pas persoonsgegevens betreffende personen jonger dan 18 jaar na 
uitdrukkelijke toestemming van een van de ouders/opvoeders. 
 
Artikel 7 Beveiliging verstrekte persoonsgegevens 
De Bellein Academie heeft passende zichtbare en onzichtbare technische en organisatorische 
maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te 
waarborgen. Zo maakt Bellein voor de domeinen bellein.nl en belleinacademie.nl gebruik van DNSSEC 
en wordt voor de toegang tot opgeslagen gegevens van betrokkenen (waaronder persoonsgegevens) 
gebruik gemaakt van 2FA (two factor authentification). 
 
Alle leden van het team van Bellein, zoals daar zijn docenten, assistenten, personal assistent en 
commissieleden hebben een overeenkomst tot strikte geheimhouding getekend en zo nodig een 
verwerkersovereenkomst. 
 
Artikel 8 Gebruik (sub)verwerkers door Bellein en doorgifte aan derden 
De Bellein Academie maakt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens gebruik van de I 
Cloud, onderdeel van Apple. Tevens gebruikt De Bellein Academie Google Drive, onderdeel van 
Google-Cloud platform. Met zowel Apple als met Google is een verwerkingsovereenkomst gesloten. 
Beide partijen voldoen aan de door de AVG verplicht gestelde vereisten. 
 
De Bellein Academie maakt gebruik van de diensten van haar advocaat bij de afhandeling van klachten 
die niet intern naar tevredenheid kunnen worden opgelost. U kunt zich wenden tot Mr. R. Sanders van 
De Clercq Advocaten Notariaat, Hoge Rijndijk 306, 2314 AM te Leiden. 
 
Artikel 9 Gebruik van e-mail 
De Bellein Academie maakt gebruik van webmail van Hostnet behorende bij de domeinen bellein.nl en 
belleinacademie.nl. Beide domeinen maken gebruik van DNSSEC en wordt voor de toegang tot 
opgeslagen gegevens van betrokkenen (waaronder persoonsgegevens) gebruik gemaakt van 2FA (two 
factor authentification). 
 
Artikel 10 Uw privacy rechten zoals bepaald in de AVG 
Als betrokkene van Bellein heeft u een aantal rechten, welke zijn vervat in hoofdstuk 3 van de AVG. 
Deze rechten betreffen in ieder geval: 
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Het recht op inzage 
Wanneer de Bellein Academie beschikt over uw (bijzondere) persoonsgegevens, dan heeft u het recht 
op inzage van deze persoonsgegevens. Op verzoek zal de Bellein Academie u een kopie van deze 
persoonsgegevens verstrekken. 
 
Het recht op rectificatie 
Wanneer de Bellein Academie beschikt over uw (bijzondere) persoonsgegevens die onjuist blijken, dan 
heeft u het recht om deze gegevens door de Bellein Academie te laten rectificeren. 
 
Het recht op verwijdering 
Wanneer de Bellein Academie beschikt over uw (bijzondere) persoonsgegevens en is verwerking van 
deze gegevens niet langer noodzakelijk, dan heeft u het recht om een verzoek tot verwijdering in te 
dienen. 
 
Het recht op dataportabiliteit 
U heeft het recht om uw data, zijnde uw (bijzondere) persoonsgegevens, mee te nemen. Bijvoorbeeld 
naar een andere praktijk of onderwijsinstelling. 
 
Artikel 11 Een verzoek indienen mbt uw persoonsgegevens 
Wanneer u een verzoek indienen met betrekking hebbende op uw persoonsgegevens, dan kunt u een 
e-mail versturen naar secretariaat@belleinacademie.nl 
 
De AVG bepaalt dat het in dat geval de plicht is van de verwerker, zijnde de Bellein Academie, om de 
identiteit van de betrokkene vast te stellen. E-mail is geen gewaarborgde methode om een identiteit 
vast te kunnen stellen, daarom dient bij het verzoek een kopie van een geldig paspoort of 
identiteitskaart te worden verstrekt.  
 
Artikel 12 Klachten over uw privacy 
Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de 
Bellein Academie, dan is de klachtenregeling zoals opgenomen in de algemene voorwaarden 
onverkort van toepassing. 
Mocht u er met de Bellein Academie onverhoopt niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht 
in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens. 
 
 
 
 


