
Privacy statement 
 

Het Horizon College vindt jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met 
gegevens van bezoekers van onze website, studenten, alumni en (voormalig) 
medewerkers. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens. Hoe het Horizon College 
precies met persoonsgegevens omgaat en welke rechten je hebt, beschrijven we in onze 
privacyreglementen. Deze reglementen zijn met instemming van de Ondernemingsraad 
en de Studentenraad vastgesteld. Hieronder vind je een beknopte uitleg van wat verder 
is uitgewerkt in de privacyreglementen. 

 

Bezoekers website 

Het Horizon College maakt gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de 
website. Als je onze website bezoekt, dan kunnen we bijvoorbeeld je IP-adres, type 
browser, besturingssysteem, doorverwijzende website en surfgedrag vastleggen. We 
verzamelen ook informatie via cookies en wij ontvangen gegevens die jij als bezoeker 
invult op een contactformulier. Voor cookies zie de cookieverklaring op de website.  

Het Horizon College verzamelt zonder toestemming geen namen of andere gegevens die 
iets zeggen over de identiteit van bezoekers van onze website. Je persoonsgegevens 
worden door het Horizon College verwerkt voor het optimaliseren van het 
gebruiksgemak en het verbeteren van de website in het algemeen. Je kan bij het openen 
van de website ervoor kiezen om de cookies niet te accepteren; je hebt dan gewoon 
toegang tot de website. Als het Horizon College wel cookies mag gebruiken, dan wordt je 
bezoek aan de website geoptimaliseerd. Op deze manier is het Horizon College je zo 
goed mogelijk van dienst. 

Voor beheer, hosting, onderhoud en ontwikkeling van haar website maakt het Horizon 
College gebruik van een externe partij. Wij hebben met deze partij duidelijke afspraken 
gemaakt over de omgang met persoonsgegevens.  

Persoonsgegevens die op onze website worden ingevuld, worden niet doorverkocht aan 
commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden. Wel kunnen deze 
gegevens door het Horizon College worden gebruikt voor marketingdoeleinden (met 
uitzondering van sollicitatiegegevens) ten behoeve van het Horizon College.  

Studenten 

Het Horizon College maakt alleen gebruik van persoonsgegevens van studenten als dat 
nodig is voor het opleiden en begeleiden van onze studenten, en voor de organisatie die 
daarvoor nodig is. In het privacyreglement voor studenten kun je precies lezen wat voor 
het Horizon College de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. 

De meeste gegevens ontvangen wij van jou (bijvoorbeeld als je je aanmeldt). Daarnaast 
registreren docenten en ondersteunend personeel van het Horizon College gegevens 
over jou, bijvoorbeeld je cijfers en studievorderingen. Als dat nodig is om je goed te 
kunnen begeleiden, registreren we ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische 
gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

Jouw gegevens en studievoortgang worden opgeslagen in ons digitale administratie- en 
leerlingvolgsysteem. Dit systeem is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot 
de relevante medewerkers van het Horizon College. 



Tijdens de lessen maakt het Horizon College gebruik van een aantal digitale 
leermaterialen en ondersteunende systemen. Hiervoor is een beperkte set met 
persoonsgegevens nodig om je bijvoorbeeld te kunnen identificeren als je inlogt. Wij 
hebben met de leveranciers van deze leermaterialen en systemen duidelijke afspraken 
gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen en wat ze daarmee mogen doen.  

Sommige gegevens geeft het Horizon College door aan anderen buiten het Horizon 
College omdat dit verplicht is, of omdat zij een belangrijke rol hebben bij je opleiding. 
Denk bijvoorbeeld aan ouders, DUO, gemeente, stagebedrijf, school van herkomst, etc.  

Je mag altijd zelf je gegevens inzien. Kloppen je gegevens niet? Dan kun je een verzoek 
indienen om de gegevens te laten corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet 
(meer) relevant zijn voor het Horizon College, mag je vragen die specifieke gegevens te 
laten verwijderen. 

 

Medewerkers 

Het Horizon College maakt alleen gebruik van persoonsgegevens van medewerkers als 
dat nodig is voor het uitoefenen van zijn taken en verplichtingen als werkgever. In het 
privacyreglement voor medewerkers kun je precies lezen wat voor het Horizon College 
de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. 

De meeste gegevens ontvangen wij van jou (bijvoorbeeld als je in dienst treedt). 
Daarnaast registreert je leidinggevende en P&O van het Horizon College gegevens over 
jou (bijvoorbeeld je ontwikkeling of functiegegevens). 

Jouw gegevens worden opgeslagen in het digitale personeelsadministratiesysteem en het 
digitale archief. Deze systemen zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot 
de medewerkers van het Horizon College die noodzakelijkerwijs vanuit hun functie met 
deze gegevens moeten werken. 

Binnen je werk voor het Horizon College maak je gebruik van verschillende digitale 
systemen. Hiervoor is het nodig dat we een beperkte set met persoonsgegevens 
uitwisselen met de leveranciers, om je bijvoorbeeld te kunnen identificeren als je inlogt. 
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze 
van ons krijgen en wat ze daarmee mogen doen. 

Sommige gegevens geeft het Horizon College door aan anderen buiten het Horizon 
College omdat dit verplicht is, of omdat zij een rol hebben binnen het Horizon College. 
Denk bijvoorbeeld aan banken, Belastingdienst, UWV, ABP, arbodienst, etc.  

Je mag altijd zelf je gegevens inzien. Als je gegevens niet kloppen, dan kun je veel 
gegevens zelf aanpassen. Lukt het niet, dan kan je een verzoek indienen om de 
gegevens te laten corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant 
zijn voor het Horizon College, mag je vragen die specifieke gegevens te laten 
verwijderen. 

 

Alumni 

Het Horizon College is trots op haar studenten. Daarom blijven we graag betrokken, ook 
als je niet meer bij ons studeert. Daarvoor gebruikt het Horizon College 
persoonsgegevens van onze alumni. Dat doen we voor twee doelen: 



• om in contact te blijven met alumni in het kader van een leven lang ontwikkelen. 
We geven onze alumni graag de kans om zich te blijven ontwikkelen.  

• om alumni te kunnen benaderen voor onderzoek. Het Horizon College wil graag 
weten hoe alumni zich ontwikkelen na hun studie bij het Horizon College. Doen zij 
een vervolgopleiding? Zijn zij aan het werk? Vinden zij werk in de sector waarin 
zij afgestudeerd zijn? Met deze informatie kan het Horizon College het onderwijs 
verbeteren. 

Om bovenstaande doelen te bereiken, heeft het Horizon College een aantal 
persoonsgegevens nodig: 

• Naam en e-mailadres 

We gebruiken alleen gegevens die noodzakelijk zijn om bovenstaande doelen te 
bereiken. Het Horizon College kan je zonder jouw toestemming na je afstuderen 
benaderen voor alumnionderzoek. Indien de gegevens onjuist zijn kan je een verzoek 
indienen om de gegevens te laten corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet 
(meer) relevant zijn voor het Horizon College, mag je vragen die specifieke gegevens te 
laten verwijderen. Dit kan heel eenvoudig door contact op te nemen met 
privacy@horizoncollege.nl.  

Daarnaast heb je het recht om je gegevens in te zien, aan te vullen of te laten corrigeren 
en overgedragen te krijgen. Voor meer informatie over het uitoefenen van je rechten, zie 
ons privacyreglement voor studenten.  

 

Contact 

Heb je vragen, opmerkingen of een klacht over de manier waarop het Horizon College 
met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je altijd contact opnemen met onze privacy 
afdeling (bestaande uit twee privacyfunctionarissen en de Functionaris 
Gegevensbescherming) via privacy@horizoncollege.nl. Daarna is er nog een mogelijkheid 
om naar de Autoriteit Persoonsgegevens te stappen. We willen je vragen klachten altijd 
eerst bij het Horizon College te melden, we lossen het graag samen met jou op! 

 

Wijzigingen 
 

Dit privacy statement kan door het Horizon College te allen tijde gewijzigd worden. 
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden je 
aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte 
bent. 

 


