
Privacy verklaring van Groei met Taal 
Groei met Taal werkt samen met u aan het verbeteren van uw taalvaardigheid. 
Dit doe ik met mijn cursusaanbod. Hiervoor  heb ik persoonsgegevens van u nodig. 
Ik vind het belangrijk om daar goed en veilig mee om te gaan.  
Ik ben ook verplicht om u te informeren over welke gegevens ik van u vraag en 
waarvoor ik ze ga gebruiken. Ook kunt u lezen hoe Groei met Taal daarmee omgaat.  
Deze informatie kunt u lezen in onze privacyverklaring.  
Contactgegevens: 
Froukje Moritz 
Info@groeimettaal.nl 
Gevestigd te Schellinglaan 19   
2271VD Voorburg 
Telefoon:0625300022 
 

Persoonsgegevens die ik verwerk 
Groei met Taal verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van mijn 
diensten. U verstrekt deze gegevens zelf aan mij. Hieronder vindt u een overzicht 
van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
- Voor- en achternaam. 
- Geboortedatum. 
- Adresgegevens. 
- Telefoonnummer. 
- E-mailadres. 
 

Intake 
Groei met Taal wil u graag  beter leren kennen. Dit doen ik met een intake. Zo kan ik 
voor u een traject op maat bieden.  
Daarbij  vraag ik u de volgende extra gegevens: 
- Land van herkomst. 
- Geboortedatum. 
- De moedertaal en welke talen u nog meer spreekt. 
- Gevolgde opleiding en leerprofiel. 
- Hoelang u in Nederland woont. 
- Uw ervaring met de Nederlandse taal. 
- Uw werkervaring. 

 
Wanneer u een traject bij Groei met Taal volgt houd ik uw  voorgang bij en leggen ik 
deze gegevens vast in een verslag. 

 

Betaalgegevens 
Wanneer u de diensten van Groei met Taal betaald heb ik de volgende bankgegeven 
van u nodig: 
- Bankrekeningnummer. 
- Op welke naam de bankrekening geregistreerd staat. 
- Factuuradres. 
 

Gebruik van foto’s 
Groei met Taal maakt soms foto’s van een lessituatie of bij een certificaatuitreiking. 



Ik vraag daar altijd eerst toestemming voor aan u en, indien van toepassing, aan uw 
organisatie. 
  
 

 Verwerking van persoonsgegevens 
- De persoonsgegevens worden verzameld bij de betrokkene zelf. 
- De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op 

verantwoordelijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 
- Uitsluitend de docent van Groei met taal heeft toegang tot de persoonsgegevens. 
- De docent is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij 

kennisneemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift mij tot mededeling 
verplicht of uit mijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

- Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met 
de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

- De bescherming van de persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacy-beleid 
 

Het doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens 
verwerk 
Groei met Taal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling. 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren. 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
- Groei met Taal verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht 

ben. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Groei met Taal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier 
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder 
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groei met Taal) tussen zit.  
 
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar 
Groei met Taal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
Verwijdering van de persoonsgegevens impliceert vernietiging of een zodanige 
bewerking dat het niet meer mogelijk is de persoon te identificeren 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Groei met Taal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn 
opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Groei met Taal blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 



gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Groei met Taal en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen 
om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, 
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@groeimettaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs 
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer 
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 
Ik bescherm uw persoonsgegevens  
Groei met Taal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met mijn klachtenafhandelingsprocedure of via info@groeimettaal.nl 
 
Voorburg, januari 2020 
Groei met Taal 
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