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Privacy Statement  

  
Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor 

kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs. 

KvK 27277357, Panterpad 12, 3903 XM Veenendaal. 
Tel: 0633-327323. Mail: info@snro-instituut.nl 

  

Doelen 

Accreditatie 
Het doel van de SNRO is het beoordelen van de kwaliteit van opleidingen (‘quality assurance’), en op 

verbetering en ontwikkeling van kwaliteit (‘quality enhancement’). 

Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt een opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt 
ingeschreven in ons register voor opleidingen. 

  

Voor het maken van een offerte of het aangaan van een contract met een opleidingsinstituut heeft de 

SNRO contactgegevens nodig van het opleidingsinstituut (rechtspersoon) en contactpersoon. Indien u 
dit niet wilt geven, dan kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan. 

  

Informatie 
Daarnaast informeert SNRO haar klanten en prospects op onregelmatige momenten via een digitale 

nieuwsbrief. Een ieder kan zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief; hiervoor bewaren we dan je 

e-mailadres, en – indien aangegeven – uw naam. Via een opt-out kunt u zich hier altijd voor 
uitschrijven. 

  

Gegevens van (rechts)personen worden niet met derden gedeeld. 

  
Bewaartermijnen 

Ben je een individuele therapeut, dan streven we na opt-out om je gegevens binnen 4 weken te 

verwijderen en in ieder geval tijdens een jaarlijkse controle. Algemene vragen ouder dan 3 jaar worden 
jaarlijks verwijderd. 

Ben je een prospect, dan bewaren we je correspondentie maximaal 3 jaar na het laatste contact. 

Ben je een opleidingsinstituut, dan bewaren we correspondentie maximaal 7 jaar na laatste contact. 
Correspondentie ten behoeve van de accreditatie blijft bewaard totdat er een wettelijk vervangend 

systeem actief is. 

  

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens 

Een verzoek voor inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens kunt u doen aan het 

secretariaat van de SNRO via info@snro-instituut.nl onder vermelding van Inzageverzoek Wbp. 

  
Heeft u een klacht over ons privacy statement, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  
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