
Privacybeleid Enteetwee 

 

Privacy is een grondrecht van burgers. Het is daarom, dat alle 

persoonlijke informatie die je ons geeft, door ons met de 

grootste zorg en vertrouwelijkheid wordt behandeld. Wij 

respecteren jouw privacy en gaan vertrouwelijk om met jouw 

persoonsgegevens. 

Met deze privacyverklaring informeren wij je over onze 

werkwijze op het gebied van privacy en wat er met jouw 

gegevens wordt gedaan. 

 

Wij: 

- Vragen geen persoonsgegevens van je die wij niet 

gebruiken, nodig hebben om ons werk te doen. 

- Geven jou altijd inzage in de gegevens die we van jou 

hebben. 

- Vertellen je graag hoe lang bepaalde gegevens bewaard 

blijven. 

- Vernietigen jouw persoonsgegevens zodra dat kan (soms 

moeten we ze lang bewaren van de wet). 

 

Hoe regelen wij dit bij Enteetwee? 

Doordat we hier intern goede procedures en instructies voor 

gebruiken 

Doordat onze computers beveiligd zijn en onze kasten op slot 

gaan 

Doordat we aan externe partijen niet meer verstrekken dan 

jouw naam, en soms je adres. Andere gegevens worden nooit 

gedeeld. 

Doordat we altijd bereikbaar zijn en open staan voor vragen of 

opmerkingen van jouw kant over jouw persoonsgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens en waarom. 

Alle gegevens die wij vragen en opslaan zijn bedoeld om jou zo 

goed mogelijk les te kunnen geven. Het DUO bijvoorbeeld heeft 

veel gegevens nodig. Wij houden ons aan de wettelijke 

bewaartermijnen van cursusadministratie en boekhouding. 

Globaal  liggen deze tussen de 5 en 7 jaar na beëindiging van de 

cursus.  

 

Klanten/cursisten 



Met het DUO delen we de volgende gegevens. Dit heeft te 

maken met de facturatie en kan ook met examens te maken 

hebben. Jouw eigen docent heeft alleen toegang tot naw-

gegevens. Bijvoorbeeld om huiswerk aan je door te geven. 

 

Wat Waarom Hoe lang 

Contactgegevens 

(naw, email en tel. 

nummer) 

correspondentie en 

facturen 

Wettelijke termijn 

Geboortedatum, 

plaats en geslacht 

Zijn nodig voor de 

facturen bij DUO 

Wettelijke termijn 

BSN DUO Wettelijke termijn 

 

Met de docenten delen we ook 

 

Taalniveau Groepsindeling Tot einde lessen 

Toetsuitslagen Om je voortgang te 

volgen 

Eén jaar na einde 

lessen 

  

Medewerkers. 

Bij enteetwee werken alleen zzp-ers. Van onze zzp-ers hebben 

wij alleen naw gegevens en de gegevens die zij zelf verstrekt 

hebben in hun CV. Het CV moeten wij overleggen bij audits. Bij 

vertrek wordt het CV vernietigd na twee jaar. Het contract 

moeten we bewaren voor de belastingdienst. 

  

Inzien, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens. 

Als je jouw persoonsgegevens wilt inzien, veranderen of 

verwijderen kun je mailen aan info@enteetwee.nl of bellen op 

06-22096124. Wij zorgen er dan voor dat je weet welke 

gegevens wij van jou hebben, of dat jouw gegevens gecorrigeerd 

of verwijderd worden. 

Als je een klacht hebt over hoe we met jou gegegevns omgaan, 

neem dan ook contact met ons op, zodat we jouw klacht 

kunnen bespreken en zo snel mogelijk kunnen oplossen. Maar 

uiteraard heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij 

de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens). 

 

 


