Privacyverklaring stagiair
Met huidig document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van
een aanvraag stage bij scholengemeenschap Mosa-rt. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke
persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.
1 Identificatie en contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is vzw KaSO Maaseik-Kinrooi Mosa-RT), met
maatschappelijke zetel te Sint-Jansberg 39 te 3680 Maaseik
2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:





Identificatiegegevens
Contactgegevens
Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken
Opleidings- en beroepsgegevens

3 Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?
Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het aanbieden van een stageplek. Uw
aanvraag van een stageplaats geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije,
specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze
toestemming altijd intrekken.
4 Bewaartermijn
Uw gegevens worden gedurende 1 schooljaar bewaard. Dat schooljaar wordt vermeld op de website
waar u kan solliciteren.
5 Ontvangers en doorgifte
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden maar uitsluitend binnen de
scholengemeenschap gebruikt.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de stage te kunnen
aanvragen. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde
persoonsgegevens niet zou verstrekken kan u geen stage lopen in onze scholengemeenschap.
6 Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens
U hebt het recht om:
(1) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
(2) onjuiste gegevens te doen verbeteren.
(3) in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
Campus Mosa-RT
Weertersteenweg 135A
3680 Maaseik
tel. + 32 89 56 30 59
info@mosa-rt.be
www.mosa-rt.be

Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT bestaat uit:
- een eerstegraadsschool met vestigingen in Kinrooi,
Maaseik en Neeroeteren
- Campus Mosa-RT Maaseik
- Vrij Internaat Maaseik-Kinrooi
- Centrum Leren en Werken Maaseik
- Innovatiecentrum Mosa-ic.

(4) de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
(5) de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
(6) bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
7 Contact
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens,
kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@mosa-rt.be.

