Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV hierna te noemen OPB draagt zorg voor
de geheimhoudingsverplichting onder haar directe personeel en derden die ingeschakeld zijn bij
werkzaamheden van OPB. Deze plicht wordt actief nageleefd. Informatie wordt niet zonder
toestemming overgedragen aan derden.
Alle informatie over individuele medewerkers, studenten en docenten wordt vertrouwelijk
behandeld. Alleen indien de betrokkene daarvoor toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven
aan een opdrachtgever dan wel derde partij.
Principes voor verwerking persoonsgegevens
OPB verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de studentenadministratie. Daarnaast dient de
administratieve afhandeling (waaronder rapportage en verantwoording) richting opdrachtgevers
invulling gegeven te worden. Persoonsgegevens (ook de digitale gegevens) worden tot vijf jaar na
uitschrijving van de betrokkene student bewaard en dan vernietigd, tenzij er sprake is van een
wettelijke bewaarplicht. Indien hiervan sprake is, worden deze gegevens op niet tot de persoon te
herleiden wijze tien jaar in een afzonderlijk registratiesysteem bewaard.
Voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden is toestemming van de betrokkene vereist,
tenzij de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijk voorschrift. De betrokkene
heeft op verzoek altijd toestemming tot het inzien van zijn of haar dossier. Daarnaast heeft deze via
de website toegang tot dit privacy en klachtenreglement en wordt betrokkene door middel van
verwijzing in het Integriteitprotocol gewezen op deze reglementen.
Alleen kantoormedewerkers belast met de studentenadministratie zijn bevoegd persoonsgegevens
te verwerken. Ondersteunende medewerkers zijn slechts bevoegd om kennis te nemen van de
persoonsgegevens, voor zover dat voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is. Alle
medewerkers, zowel kantoor- als onderwijzend personeel, van OPB hebben een
geheimhoudingsplicht en zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Studenten en docentendossiers worden bewaard in afsluitbare kasten. Alleen bevoegden hebben
toegang tot deze en de via passwords op de beschermde server vermelde persoonsgegevens. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat uw vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen terechtkomen.
Discrete vernietiging van gegevens vindt plaats via een volledig geautomatiseerd systeem middels
speciale containers.

