
Geheimhoudings-/privacyverklaring persoonsgegevens 

Inleiding 

Stichting Leergeld Wassenaar maakt gebruik van de internet applicaties LISY Registratie en Twinfield. 

Met deze applicaties worden zogenaamde gevoelige persoonsgegevens verwerkt, die volgens de AVG 

nieuwe Europese privacy wetgeving uiterst zorgvuldig bewerkt en behandeld dienen te worden. 

Indien deze gegevens op onrechtmatige wijze in de openbaarheid komen heeft dit zowel gevolgen 

voor de personen over wie ze gaan, de verantwoordelijke voor de bewerking van deze gegevens en 

tevens Stichting Leergeld Wassenaar. Het is daarom van het grootste belang dat alleen met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid met deze gegevens wordt omgegaan.  

Leergeld Nederland heeft alle mogelijke maatregelen genomen om de verwerking van de gegevens 

technisch te beveiligen. Het is daarnaast van groot belang dat ook de personen, die voor Stichting 

Leergeld Wassenaar werkzaam zijn, zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Daartoe heeft 

Stichting Leergeld Wassenaar deze geheimhoudings-/ privacyverklaring opgesteld. 

Verklaring 

1. De heer/mevrouw <NAAM>, <FUNCTIE> bij Stichting Leergeld Wassenaar, erkent dat hem/haar 

door Stichting Leergeld Wassenaar geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende 

of verband houdende met de persoonsgegevens die door Stichting Leergeld Wassenaar verwerkt 

worden. Het is de <FUNCTIE>verboden op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm 

ook, enige mededeling te doen van of aangaande de betrokken persoonsgegevens. 

2. Voor publicaties in woord en geschrift van de <FUNCTIE> die de belangen van Stichting Leergeld 

Wassenaarkunnen raken, dient vooraf goedkeuring van Stichting Leergeld Wassenaar te worden 

verkregen.  

3. Bedrijfsadministraties, enige optisch en/of elektronisch leesbare informatiedragers enzovoort 

betrekking hebbende op aangelegenheden van Stichting Leergeld Wassenaar moeten bij het einde 

van de dienstbetrekking door de <FUNCTIE> bij de werkgever worden ingeleverd. 

4. <FUNCTIE> verklaart alle procedures, voorschriften etc. van Stichting Leergeld Wassenaar in 

verband met de verwerking c.q. bewerking van de persoonsgegevens getrouw en naar beste eer en 

geweten na te leven. 

 

Voor akkoord,     Voor akkoord, 

<DATUM>     <DATUM> 

Naam < FUNCTIE>:    Naam voorzitter/bestuurslid Stichting Leergeld Wassenaar: 

……………………………………………….  ……………………………………………………….. 

Handtekening:     Handtekening:  

……………………………………   ………………………………… 


