Privacyverklaring v1.3 - d.d. 27-08-2016
Pagina 1 van 4

Privacyverklaring Academy Attendance
1.

Introductie

Dit document beschrijft hoe Your Next Concepts omgaat met de informatie die van de gebruikers van Academy
Attendance opgeslagen wordt en waarvoor deze gebruikt worden. Hierbij staat voorop dat Your Next Concepts de
privacy van haar gebruikers als uiterst belangrijk beschouwt en serieus neemt. De gegevens van de gebruikers
worden met voorzichtigheid en veiligheid behandeld.

2.

Definities

2.1.

Your Next Concepts

Your Next Concepts B.V. is een ICT-dienstverlener en applicatieontwikkelaar gevestigd in Utrecht, ingeschreven in
de Kamer van Koophandel met het nummer 67405878. Your Next Concepts is de “verwerker” van de in sectie 3.1
genoemde persoonsgegevens, in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2.2.

Academy Attendance

Een applicatie van Your Next Concepts met als doel het registreren van aanwezigheid van studenten en het
gecontroleerd inzichtelijk maken van deze gegevens voor de instelling. Academy Attendance is ook bekend als
‘AAttendance’.

2.3.

Instelling

De Hanze Hogeschool is de onderwijsinstelling die gebruikt maakt van Academy Attendance om de aanwezigheid
bij te houden. De instelling is de “verwerkingsverantwoordelijke” van de in sectie 3.1 genoemde
persoonsgegevens, in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2.4.

Gebruiker

Gebruiker van Academy Attendance. Een gebruiker heeft de mogelijkheid om in te loggen met zijn of haar
persoonlijk e-mailadres. Een gebruiker is bijvoorbeeld een student, docent of administratief medewerker aan de
instelling. Binnen Academy Attendance bestaan een aantal rollen, beschreven in 2.4.1 tot en met 2.4.5.

2.4.1. Student
Een student is student aan de instelling.

2.4.2. Docent
Een docent geeft les aan de instelling.

2.4.3. Studentbegeleider
Een studentbegeleider is vanuit een instelling aangesteld om studenten te begeleiden bij zijn of haar studie.

2.4.4. Opleidingsmanagement
Het opleidingsmanagement geeft leiding aan een specifieke opleiding binnen de instelling

2.4.5. Faculteitsmanagement
Het management van een faculteit aan de instelling.
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2.5.

Periode

Een periode is gedefinieerd als een onderwijsperiode aan de instelling.

2.6.

Groep

Een groep is een samenstelling van de studenten bepaald door de instelling die gedurende een periode dezelfde
lessen volgen.

3.

Gebruikersgegevens

3.1.

Verzamelde informatie

Van elke gebruiker wordt het e-mailadres, de naam en het wachtwoord opgeslagen. De wachtwoorden worden
versleuteld opgeslagen en zijn niet door Your Next Concepts of de instelling te decoderen. Ook wordt informatie
over de internetverbinding en webbrowser opgeslagen voor analyse-doeleinden.
Daarnaast worden van een student de volgende gegevens verzameld:
●
●

Algemene studentinformatie: het studentnummer, de huidige groep en de studieloopbaanbegeleider.
Informatie over aanwezigheid: het tijdstip van inchecken, de les en cursus in kwestie en gegevens over de
internetverbinding en de gebruikte webbrowser.

Van een docent wordt opgeslagen welke lessen en cursussen ze doceren.

3.2.

Opslag

3.2.1. Manier
De informatie wordt op een databaseserver opgeslagen conform de eisen van de instelling betreffende het digitaal
opslaan van data.

3.2.2. Duur
De aanwezigheidsgegevens worden voor de duur van vier perioden opgeslagen. Daarna worden deze gegevens
geanonimiseerd en geaggregeerd, waarna deze door Your Next Concepts opgeslagen blijven voor analytische en
wetenschappelijke doeleinden. Deze gegevens zijn op dat moment geenszins meer herleidbaar tot de individuele
gebruiker. Alle herleidbare aanwezigheidsgegevens worden na de periode van vier perioden overgedragen aan de
instelling en uit het Academy Attendance verwijderd.
Algemene inlog- en studentgegevens worden jaarlijks aan het begin van het collegejaar van de instelling herzien.
Mocht op dat moment de gebruiker niet meer studeren danwel niet meer werkzaam zijn bij de instelling, dan
worden de gegevens verwijderd.

3.2.3. Locatie
De data wordt opgeslagen op servers van een derde partij, ingehuurd door Your Next Concepts, en na afloop van
de periode verwijderd van deze servers en overgedragen aan de instelling.

3.3.

Inzichtelijkheid

Iedere gebruiker heeft toegang tot de eigen data. Per gebruiker is er verschillend toegang tot deze gegevens. De
student heeft toegang tot de registraties voor de aanwezigheid voor zijn of haar specifieke lessen.
De docent heeft inzicht in de studenten die aanwezig waren bij lessen gegeven door de docent.
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De studiebegeleider heeft inzicht in de gegevens van de door de studiebegeleider begeleide studenten met
bijbehorende aanwezigheidsregistraties.
Het opleidingsmanagement heeft inzicht in alle gegevens van de studenten en docenten van de opleiding met
bijbehorende aanwezigheidsregistraties.
Het faculteitsmanagement heeft inzicht in de totale aanwezigheid per les en de bezetting van het lokaal. Zij
hebben geen inzicht in student-specifieke informatie.

3.4.

Eigendom

De data blijft te allen tijde eigendom van de instelling. De instelling geeft Your Next Concepts het recht om de in
sectie 3.1 genoemde persoonsgegevens te verwerken. Bij het aflopen van de overeenkomst tussen de instelling en
Your Next Concepts worden alle persoonsgegevens verwijderd.

3.5.

Gebruik

De verzamelde informatie die in sectie 3.1 is opgesomd, wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.
1.

Controle van (verplichte) aanwezigheid
Om te controleren of een student aanwezig is geweest bij een (verplichte) les, worden rapportages met
daarin in ieder geval studentnummer en tijdstip van inchecken. Deze gegevens zijn zichtbaar voor de
student zelf, de docent die de bijeenkomt organiseert en het opleidingsmanagement.

2.

Studieloopbaanbegeleiding
Iedere studieloopbaanbegeleider heeft inzicht in de aanwezigheidsgegevens van alle toegewezen
studenten. Hieronder valt de algemene studentinformatie en het tijdstip van inchecken. Deze gegevens
worden gebruikt om in gesprekken tussen studieloopbaanbegeleider en student de dialoog aan te gaan
over de studievoortgang. Tevens heeft de studieloopbaanbegeleider de mogelijkheid om op deze manier
proactief problemen te signaleren. Daarnaast heeft de studieloopbaanbegeleider en
opleidingsmanagement de mogelijkheid om aanwezigheidsgegevens te vergelijken met behaalde
studieresultaten.

Aanwezigheidsgegevens mogen niet gebruikt worden voor een directe beoordeling van studenten anders dan
maatregelen voortvloeiend uit het verplicht stellen van aanwezigheid bij lessen. Deze gegevens worden nimmer
aan andere aan andere partijen dan de instelling beschikbaar gesteld danwel verkocht.

4.

Gebruik van cookies

In Academy Attendance worden “cookies” gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden welke geplaatst worden via
de webbrowser van de gebruiker. Deze cookies bevatten geen virussen en zijn niet schadelijk voor het apparaat
van de gebruiker. De cookies hebben als doel het identificeren van de gebruiker en het analyseren van het
gebruikersgedrag ter verbetering van de dienstverlening van Your Next Concepts. Met dit eerste doel wordt de
gebruiker bij terugkomst en gedurende zijn bezoek herkend. Vanuit functioneel oogpunt is het dus een vereiste dat
de gebruiker cookies in zijn of haar browser heeft ingeschakeld.
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5.

Bescherming van persoonsgegevens

5.1.

Bescherming

De werkwijze van Your Next Concepts is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming
en in overeenstemming met de privacyverklaring van de instelling.

5.2.

Inzien

Alle opgeslagen persoonsgegevens kunnen worden ingezien door een afspraak te maken via info@aattendance.nl
of door contact op te nemen met de instelling.

5.3.

Verwijderen

Om de gegevens te verwijderen uit Academy Attendance kan contact worden opgenomen met Your Next Concepts
via info@aattendance.nl.

6.

Deze voorwaarden

6.1.

Gebruik

Elke gebruiker van Academy Attendance dient deze voorwaarden te aanvaarden om toegang te krijgen tot
Academy Attendance en al haar functionaliteiten.

6.2.

Bezwaar

Bij bezwaar kan contact worden opgenomen met info@aattendance.nl en zal in samenwerking met de instelling
naar een passende oplossing gezocht worden. Hierin is de bezwaarprocedure van de instelling leidend.

6.3.

Wijziging

Elke wijziging van deze algemene voorwaarden zal worden aangekondigd via Academy Attendance. De gebruiker
dient deze te accepteren voordat hem toegang tot Academy Attendance wordt verleend. Tevens zal Your Next
Concepts trachten dat de algemene voorwaarden voor alle gebruikers beschikbaar is via Academy Attendance.
Tevens zijn deze voorwaarden te allen tijden op te vragen door een e-mailbericht te sturen naar
info@aattendance.nl.
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