Privacy statement
1.REIKWIJDTE
Het privacy statement van Nummereen Consultancy, gevestigd aan de
Dalemsedijk 5 te Eersel, verschaft informatie over persoonsgegevens van
klanten binnen de diverse bedrijfsonderdelen van Nummereen Consultancy:
IKC Makers en IKC Academy. Hierna te noemen: Nummereen.
Nummereen vindt het belangrijk u duidelijkheid te verstrekken over het doel
waarvoor de persoonsgegevens verzameld, gebruikt en beschermd worden
en de rechten die de u heeft inzake uw persoonsgegevens.
Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie wordt gepubliceerd via
de websites van IKC Makers en IKC Academy.
2.GEGEVENS DIE WORDEN GEREGISTREERD
2.1
Voor IKC Academy
- Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens
- Geslacht
- Geboortedatum en –plaats
- Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens
- Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft
- Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid,
eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond
2.2
Voor IKC Makers:
Per opdracht zal de aangeleverde bedrijfsinformatie wisselen. Te allen tijde
zal alleen de informatie gedeeld worden met IKC Makers die de klant zelf
wil delen en die van belang is voor het juist uitvoeren van de opdracht. IKC
Makers zal vanuit de opdracht altijd handelen vanuit dataminimalisatie.
Deze informatie is in de basis altijd bedrijfsinformatie en zal dus geen persoonsgebonden informatie bevatten. Echter, indirect zou bepaalde informatie herleidt kunnen worden naar personen. Als dat het geval is, is dit privacy
statement van toepassing.
Wijze van verkrijging:
Nummereen verkrijgt de gegevens rechtstreeks van u.
3.DOEL VAN DE PERSOONSREGISTRATIE
Het doel van de gegevens die worden geregistreerd is als volgt:
3.1
- Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u
gekozen opleiding
- Verzorging van de door u gekozen opleiding
- U op de hoogte houden van al onze diensten en producten
- U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw
vragen te reageren
3.2 IKC Academy kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan haar
accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een
accreditatie voor een opleiding is IKC Academy wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven
in persoonsgegevens. Dit beperkt IKC Academy tot een minimum.
3.3 Tussen Nummereen en u wordt afgesproken welke gegevens worden
gedeeld om tot een goede uitvoering van de opdracht te komen. Dit gaat
over bedrijfsinformatie. Nummereen heeft geheimhouding m.b.t. deze bedrijfsinformatie. Mocht indirect vanuit deze bedrijfsinformatie een verwijzing
naar een persoonsgegeven van toepassing zijn en deze bedrijfsinformatie is
noodzakelijk voor uitvoering van de opdracht, enkel dan wordt deze informatie door klant met Nummereen gedeeld.
4.VERSTREKKING VAN GEGEVENS
Gegevens worden alleen aan derden verstrekt:
- Voor registratie aan haar accreditatieorganisaties

- Indien deze door Nummereen worden ingehuurd om uitvoering te geven
aan de scholing dan wel aan de contractueel overeengekomen opdracht
- Voor zover dit op wettelijke gronden is vastgesteld
5.TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS
Toegang tot persoonsgegevens is er enkel voor de projectmanager en
medewerkers van IKC Makers. De gegevens worden opgeslagen in de ICT
omgeving van Nummereen waarbij een verwerkersovereenkomst is afgesloten met de ICT partner.
6.INZAGE VAN OPGENOMEN GEGEVENS
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die op u betrekking
hebben. U dient daartoe een schriftelijk verzoek in via avg@nummereen.
com. Aan het verzoek wordt binnen een periode van één maand gehoor
gegeven. Eventuele kosten verbonden aan het verzoek worden door u
voldaan. De gevraagde inzage dient binnen een gestelde termijn van één
maand plaats te vinden.
7.CORRECTIE C.Q. AANVULLING VAN GEGEVENS OF VERWIJDERING
VAN OPGENOMEN GEGEVENS
U kunt verzoeken om verbetering of aanvulling van op u betrekking hebbende gegevens, dan wel om verwijdering en vernietiging van op u betrekking hebbende gegevens, die in strijd met het reglement zijn opgenomen
of niet ter zake doende zijn. U dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd
verzoek in via avg@nummereen.com.
Indien daartoe aanleiding bestaat, beslist Nummereen niet eerder dan dat
hij de functionaris, die de gegevens heeft verzameld, of diens opvolger
gehoord heeft. De houder deelt zijn beslissing schriftelijk aan u mee.
8.BEWAARTERMIJNEN
IKC Consultancy beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en
toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor
beschikbaar zijn op dit moment.
IKC Consultancy bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk
verplicht is.
9.VERNIETIGING C.Q. ANONIMISEREN VAN OPGENOMEN GEGEVENS
Na afloop van de overeenkomst of scholing, heeft u het recht te verzoeken
om vernietiging van tot uw persoon herleidbare gegevens. Daartoe dient u
een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de houder via avg@nummereen.com. Dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien bewaring
op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, dan wel voor zover de
houder jegens de subsidiënt tot bewaring gehouden is of dreigt te worden
gemaakt. Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de desbetreffende
gegevens hetzij vernietigd, hetzij zodanig geanonimiseerd, dat herleiding
redelijkerwijs onmogelijk is. De houder deelt zijn beslissing schriftelijk aan
betrokkene mee.
10.KLACHTEN
Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden
nageleefd of u andere reden heeft om een klacht in te dienen, dient u
zich te wenden tot de houder van de registratie. Zo mogelijk kan hij of zij
gebruik maken van een binnen de organisatie functionerende regeling voor
onafhankelijke klachtenbehandeling.
11.FUNCTIONARIS PERSOONSGEGEVENS
Binnen Nummereen is een functionaris Gegevensbescherming aangesteld.
Deze rol is ondergebracht bij de Manager Bedrijfsvoering van Nummereen
Shared Services en is als zodanig aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via avg@
nummereen.com.

