Over ACV e-learning
Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?
ACV e-Learning verwerkt je persoonsgegevens conform de 'General Data Protection Regulation' (GDPR)
vastgestelde regels.
We vragen een aantal persoonsgegevens op bij registratie. We controleren op die manier of je lid bent van
het ACV. Maar we willen je op die manier ook voldoende kunnen ondersteunen, je op de hoogte houden
van wijzigingen aan de cursussen, en onze eigen cursussen evalueren en bijsturen.
Wij houden je persoonsgegevens en leerstatistieken bij maar zullen deze niet doorgeven en niet voor andere
doeleinden gebruiken dan leerdoeleinden. We kunnen je contacteren via e-mail.
We houden je gegevens bij tot 3 jaar na je laatste activiteit op dit e-learning platform. Wens je eerder je
persoonsgegevens
te
verwijderen?
Contacteer
ons
dan
via
e-learning@acv-csc.be
Heb je vragen over de bescherming van je persoonsgegevens? Contacteer dpo@acv-csc.be Ben je op zoek
naar meer info over hoe het ACV omgaat met je persoonsgegevens? Klik hier
Als je vindt dat de verwerking van je gegevens indruist tegen de GDPR, heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Wat is ACV e-learning?
Op dit portaal vind je de online basiscursus Sociale Wetgeving in de privésector, ontwikkeld door het ACVCSC, Ateliers Voor Werknemersvorming (AWV) en de FEC.
Je hebt vrije toegang tot alle modules. Je leert op eigen tempo de basisprincipes van de sociale wetgeving
(momenteel beperkt tot het arbeidsrecht in de privésector). Je kunt de vooraf bepaalde volgorde volgen, of
je kiest zelf wat je eerst leert. Als je slaagt voor de toets, kun je je certificaat achteraf downloaden.
Het is een project dat groeit en voorlopig beperkt is tot afstandsleren. In de toekomst willen we jullie blended
leertrajecten aanbieden, dit betekent voor een deel online leren en voor een deel groepsleren.
We werken volop aan nieuwe modules, je zal een bericht ontvangen telkens er een nieuwe module online
staat.

Waarom online leren?
Sociale wetgeving wordt steeds complexer. We willen je met eenvoudig taalgebruik, oefeningen en
voorbeelden wegwijs maken om jou als militant extra ondersteunen.
We willen je de basisprincipes bijleren, en je leren waar je op zoek kunt gaan naar extra informatie. Maar
opgelet! Dit is geen juridisch naslagwerk. Controleer voor de zekerheid altijd op de informatie via onze
website www.acv-online.be, of contacteer een medewerker van het ACV.

Je leert waar en wanneer je wilt, je wordt op de hoogte gehouden als er nieuwe modules zijn. Maar
uiteraard beperkt ons vormingsaanbod zich niet tot het online leren.
Heb je als militant nood aan extra vorming in groep? Klik hier voor meer info.

Heb je vragen of opmerkingen?
We zitten momenteel in de startfase van het project. We willen verder groeien, maar voorlopig bieden
we enkel cursussen aan die online beschikbaar zijn, zonder inhoudelijke ondersteuning.
Heb je vragen over het project, heb je een fout opgemerkt in één van de cursussen, of heb je technische
vragen? Contacteer ons via e-learning@acv-csc.be
Heb je inhoudelijke vragen? Contacteer dan een medewerker van het ACV, via www.acvonline.be/contact

