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De Nationale Academie voor Media & Maatschappij is een idealistisch instituut dat beoogt burgers te
ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentaliteit met betrekking tot
relevante mediaontwikkelingen, zodat burgers in staat zijn de media op positieve wijze te benutten
ten behoeve van hun eigen professionele en persoonlijke doelstellingen.

1. Introductie
A. Opleidingen
De Academie biedt trainingen en opleidingen aan specifieke beroepsgroepen, zodat zij de
mediaontwikkelingen herkennen, begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld.
Het gaat hierbij om beroepsgroepen zoals het onderwijs, de bibliotheek, jeugdzorg en
hulpverlening, lokale overheden, politie en justitie, bedrijfsleven en maatschappelijke
instellingen.
B. Educatieve materialen en andere publicaties
De Academie biedt vaak kosteloos kwalitatief hoogwaardige lesmaterialen voor het Primair-,
Voortgezet en Beroepsonderwijs en relevante (onderzoeks-) publicaties ter
deskundigheidsbevordering van de eerder genoemde beroepsgroepen en ouders.

2. Leeswijzer
In de tekst hieronder zal de Nationale Academie voor Media en Maatschappij worden weergegeven
als De Academie. Daarnaast spreken wij over gebruikers, dit zijn mensen die zich aanmelden of
inschrijven voor onze opleidingen, congressen of trainingsbijeenkomsten of websites bezoeken waar
zij kosteloos onze educatieve materialen of andere publicaties downloaden of daar betaald materiaal
kunnen bestellen.
Onder deskundigheidsbevordering verstaan wij alle informatie die gebruikers ondersteunt bij het
effectief toepassen van onze opleidingen, trainingsprogramma’s, congressen en educatieve
materialen.
Onder gecertificeerden verstaan wij professionals die bij de Academie succesvol deelgenomen
hebben aan een meerdaagse opleiding en tevens deelnemen aan het jaarlijks bijbehorende
terugkomprogramma.
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3. Gegevensverwerking
Op verschillende websites en via sociale media van de Academie is informatie over het aanbod te
vinden en tevens materialen te bestellen en/of kosteloos te downloaden. De Academie vraagt daarbij
om enkele persoonsgegevens. Deze worden op de hieronder beschreven wijze verwerkt. De
contactpersoon die namens de Academie de wegens de AVG verplichte functie DPO (Data Protection
Officer) op zich neemt wordt aan het einde van dit document vermeld, zo ook de bijbehorende
contactgegevens.
a. Gegevens en opt-in
Bij het aanvragen of downloaden van materialen worden door de Academie om een aantal gegevens
gevraagd. Daarbij zijn de gegevens, aangegeven met (*), voorwaarde om aan de aanvraag te voldoen.
De Academie houdt met name bij wie en uit welk vakgebied men interesse heeft voor het aanbod,
om dit aanbod zo goed als mogelijk toe te kunnen spitsen op deze vakgebieden en om het aanbod te
verbeteren. De Academie vraagt om de naam, functie en emailadres van de gebruiker, de naam van
de organisatie en het type organisatie. Gebruikers van het aanbod van de Academie worden
gevraagd per opt-in aan te geven of zij verdere deskundigheidsbevordering op prijs stellen.
b. IP-adressen
De websites van de Academie bieden de Academie toegang tot IP-adressen van websitebezoekers.
Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. De Academie verwerkt IP-adressen uitsluitend bij
evaluatie van websitebezoek en websitebereikbaarheid en -veiligheid. De IP-adressen worden
opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard. Daarna
blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. De Academie heeft
maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze websites zo veel mogelijk te
beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles elk IP-adres te
verwijderen. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen worden opgeslagen.
c. Gegevens bij deelname aan congressen of trainingsbijeenkomsten
Wanneer gebruikers zich aanmelden voor een congres of trainingsbijeenkomst (en nog niet eerder is
gecertificeerd door de Academie) vraagt de Academie om de volgende persoonsgegevens: naam,
functie, naam organisatie, type organisatie en emailadres. Daarmee bezorgt de Academie tijdige
informatie aan gebruikers ter voorbereiding op het congres of de bijeenkomst. Naderhand biedt de
Academie de betreffende gebruikers via email deskundigheidsbevordering en nodigt hen uit om
desgewenst deel te nemen aan een volgend congres of een andere expertisebijeenkomst. De
uitnodiging is altijd gerelateerd aan het vakgebied van de gebruiker. Bij aanmelding tekent de
gebruiker de trainingsvoorwaarden van de Academie, die altijd op voorhand door de gebruiker
kunnen worden ingezien.
d. Gegevens van deelnemers aan opleidingen
Bij het aanmelden voor onze meerdaagse opleidingen vraagt de Academie wederom om bepaalde
persoonsgegevens. Bij een meerdaagse opleiding wordt een langduriger samenwerkingsverband met
gebruikers aangegaan. Deze informatie wordt direct en uitsluitend gebruikt voor de opleiding waar
de gebruiker aan deelneemt. De Academie vraagt uitsluitend die voor de meerdaagse opleidingen
van belang zijn. De gegevens van de deelnemende gebruikers worden opgeslagen op een
professionele, beveiligde clouddienst. Mochten gebruikers niet langer aan de betreffende opleiding
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willen deelnemen, dan worden de gegevens per direct verwijderd. Gebruikers
kunnen daarbij de DPO verzoeken om een bevestiging hiervan. De Academie legt regelmatig per
email contact met de gecertifieerde gebruikers en nodigt hen uit voor het jaarlijkse
terugkomprogramma. De Academie houdt maandelijks en zover als mogelijk bij of de gebruikers prijs
stellen op dit contact. Gebruikers kunnen zich op elk gewenst moment uitschrijven per email aan de
DPO. Bij aanmelding ondertekenen gebruikers de opleidingsvoorwaarden, die altijd op voorhand
door hen kunnen worden ingezien.
e. Online platforms voor opgeleide gecertificeerden
De Academie heeft als doelstelling de activering van professionals zodat in het eigen vakgebied
verder aan de slag kunnen. De Academie biedt in het kader van deze activering online platforms voor
gecertificeerde aan, waar gecertificeerden zichzelf kunnen profileren. Deze websites worden door de
Academie beheerd en tonen geen persoonlijke gegevens van gecertificeerden. Wanneer iemand
contact zoekt met een gecertificeerde, gaat dat via een anonieme email naar de Academie, die op
haar beurt een email stuurt naar de betreffende gecertificeerde, die zelf de keus maakt al dan niet
contact op te nemen.
f.

Digitale fora zoals gebruikt door deelnemers

Tijdens en na de opleidingen biedt de Academie deelnemers via digitale fora en volgens het Flipping
The Classroom-principe op interactieve wijze de mogelijkheid om met elkaar te communiceren.
Hiervoor is gebruikgemaakt van Facebook en LinkedIn via besloten pagina’s die tijdens en na de
opleidingen door de deelnemers worden gebruikt om aan diverse opdrachten te voldoen.
g. Beelden, foto’s van deelnemers
De Academie doet haar uiterste best om beelden zoals foto’s en video’s die via websites en
materialen openbaar worden gemaakt vooraf te controleren op de toestemming van hen die worden
getoond. Mocht het toch zo zijn dat een persoon in het aanbod van de Academie een beeld vindt
waar deze persoon meent recht op te hebben (portretrecht), dan vragen we hen om zo spoedig
mogelijk contact op te nemen met de DPO zodat de Academie snel tot actie kan overgaan. Bij de
foto’s van minderjarigen is op voorhand toestemming gevraagd aan de leerlingen zelf, school en
ouders. Ook hier geldt: wanneer de situatie is veranderd, kan men contact opnemen met de DPO van
de Academie. De Academie beschouwt foto’s en videobeelden als een ‘persoonsgegeven’ en tracht
zoveel als mogelijk naar de geest van de AVG te handelen.
h. Niet verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen
De Academie verstrekt absoluut geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat
noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten. Daarnaast vraagt de Academie geen
werkelijke persoonsgegevens van gebruikers onder 16 jaar.
Anonieme deelname aan Nationaal Media Paspoort
De Academie vraagt in het kader van het Nationaal Media Paspoort programma geen werkelijke
gegevens die te koppelen zijn aan individuele leerlingen. De Academie garandeert anonieme
deelname aan minderjarige leerlingen. De leerlingen leren in les 5.0 hoe zij niet traceerbare nicknames, een niet bestaand, nep-emailadres en een afdoende en geheim wachtwoord kunnen
aanmaken en toepassen.
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4. Deskundigheidsbevordering per email en uitschrijflink
In het verlengde van het aanbod van de educatieve materialen biedt de Academie vrijblijvend
informatie over verdere deskundigheidsbevordering per email zodat gebruikers beter in staat zijn het
aanbod van de Academie in hun vakgebied in te zetten. De informatie die zij vervolgens ontvangen,
bestaat uit relevante updates of uitbreidingen van de eerder verkregen materialen. Deze informatie
is altijd gerelateerd aan het vakgebied van de gebruikers. De Academie vraagt een minimum aan
gegevens van gebruikers, aangezien de Academie deze uitsluitend gebruikt om hen het gewenste
materiaal te bezorgen.
Gebruikers die niet langer deze informatie wensen te ontvangen, kunnen gebruik maken van de
uitschrijflink onderin de e-mails. Zij ontvangen bij uitschrijving een bevestiging dat dit is doorgevoerd.
Mochten gebruikers dan toch nog informatie ontvangen, dan kan er sprake zijn van een technisch
euvel. De Academie verzoekt gebruikers dan te mailen naar het contactadres, waarna de uitschrijving
handmatig wordt verwerkt. Er wordt tevens een bevestiging gestuurd naar de betreffende gebruiker.

5. Copyright
De Academie doet haar uiterste best om materialen die via websites en materialen openbaar worden
gemaakt vooraf te controleren op de toestemming op rechthebbenden. Mocht het toch zo zijn dat
een persoon een beeld vindt waar deze persoon meent recht op te hebben (copyright), dan kunnen
zij zo spoedig mogelijk contact opnemen met de DPO zodat de Academie snel tot actie kan overgaan.

6. Uw privacy-rechten, recht op vergetelheid
Gebruikers van de Academie hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens (artikel 35 van de
Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van
de Wbp). Neem daartoe contact op met de DPO van de Academie. De Academie zet zich in om het
door de AVG ingevoerde recht op vergetelheid zo goed als mogelijk te waarborgen. Als gebruikers
niet langer gebruikmaken van het aanbod van de Academie zorgt de Academie dat de gegevens
worden verwijderd uit haar bestanden.

Contactgegevens Nationale Academie voor Media & Maatschappij
Zie: https://www.mediaenmaatschappij.nl/contact
Contactgegevens DPO, Data Protection Officer: Bamber Delver,
bamber.delver@mediaenmaatschappij.nl Tel. 06 25 440 050
Neemt u bij vragen of aanvullingen gerust contact op!
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