
 

Privacybeleid 
Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam (SAIGA) 

 
Algemeen 
Fijn dat je je gaat inschrijven bij Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam/College 
voor Integrale Geneeswijzen B.V. (SAIGA). SAIGA neemt de privacy van jou en al haar (potentiële) stu-
denten en ouders serieus. 
Bij verwerking van persoonsgegevens houden SAIGA en haar medewerkers zich aan de eisen die de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. SAIGA en haar medewerkers be-
handelen je persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met zorg. SAIGA wil ervoor zorgen dat de ser-
vice zo persoonlijk mogelijk is. 
 
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door 
SAIGA. Deze gegevens zijn persoonsgegevens die door jou zijn verstrekt, maar ook de verwerking van 
de voortgang van het studieproces. 
 
Welke informatie wordt verzameld 
SAIGA verzamelt jouw persoonsgegevens via (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulie-
ren, de website, op beurzen en op scholenvoorlichtingen. Hierbij gaat het om NAW-gegevens en voor-
keuren van jouw studierichting. Met jouw toestemming gebruikt SAIGA de verzamelde gegevens om je 
te informeren over opleidingsmogelijkheden bij SAIGA. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? 
Stuur een e-mail naar info@college-sutherland.nl, info@mesologie.nl of info@medische-basis.nl. 
 
Aanmelding voor een opleiding 
De gevraagde gegevens worden gebruikt om jouw aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Na 
acceptatie van de aanmelding worden de gegevens overgenomen in de centrale studentenadministra-
tie. De centrale studentenadministratie is opgeslagen in een beveiligde database. Toegang tot deze 
database is alleen voorbehouden aan de personen van SAIGA die betrokken zijn met de verwerking 
van de aanmeldingen voor een opleiding. 
In uitzonderlijke situatie (bijvoorbeeld voor een doelmatige aanpassing van de gegevens) heeft de da-
tabase administrateur toegang tot deze gegevens. Echter, pas na autorisatie van de persoon die ver-
antwoordelijk is voor de gegevens van de aanmeldingen, krijgt de administrateur toegang om deze ge-
gevens te veranderen. 
 
Onderwijsbeurzen 
Op bepaalde onderwijsbeurzen legt SAIGA de essentiële informatie vast van bezoekers voor eventuele 
mogelijkheid om te studeren bij SAIGA. Dit gebeurt alleen doordat de bezoeker de informatie achter-
laat zodat SAIGA later contact kan opnemen voor een eventuele opleiding. 
 
Verstrekking aan derden 
SAIGA zal nooit informatie verkopen aan derden. SAIGA verstrekt wel noodzakelijke persoonsgegevens 
(voor- en achternaam en profielfoto) aan de aan SAIGA verbonden docenten. De docenten van SAIGA 
worden extern ingehuurd en moeten voldoen aan volstrekte geheimhouding.  
 
Voor MBK-studenten verstrekt SAIGA de noodzakelijke persoonsgegevens (geslacht, titel verkregen uit 
vorige opleidingen, doopnamen, achternaam/meisjesnaam, geboortedatum en geboorteplaats) aan 
het CPION voor opname in het beroepsregister.  
 
Jouw rechten 
Je hebt recht op inzage van je gegevens en kunt SAIGA vragen om je gegevens te corrigeren, te verwij-
deren of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het je vrij eerder gegeven toestemming 
voor verwerking weer in te trekken. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of afscherming kun 
je richten aan info@college-sutherland.nl, info@mesologie.nl of info@medische-basis.nl. 


