PRIVACYBELEID
Dit is een uittreksel voor houders en aanvragers van een IPAF-licentie van het IPAFprivacybeleid dat op 25 mei 2018 werd gepubliceerd. Ga om het volledige
privacybeleid te lezen naar www.ipaf.org/nl/privacy.

Dit beleid is geldig per 25 mei 2018. Het wordt periodiek en minimaal eens per jaar herzien,
waar nodig, om naleving te garanderen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en wettelijke vereisten.

WAT WE BEDOELEN MET PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden binnen de AVG gedefinieerd als ‘alle informatie met betrekking
tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een
identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan
worden, met name door te verwijzen naar een identificatiemiddel zoals een naam,
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of naar een of meer
factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische,
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon’ (Artikel 4, AVG)

IPAF-LICENTIEHOUDERS EN AANVRAGERS
Waarom wij gegevens verzamelen en verwerken, en wat wij
verzamelen
IPAF verzamelt de volgende informatie over u die nodig is voor de uitvoering van ons
contract (trainingadministratie) met u:
•
•
•
•
•

Contactinformatie (naam, e-mail, telefoonnummer, adres, functie)
Geboortedatum
Foto
Nationaal verzekeringsnummer (indien van toepassing)
IPAF Powered Access Licence nummer

Privacybeleid: www.ipaf.org/nl/privacy

1

Wanneer deze informatie niet wordt verstrekt, kan IPAF geen contract met u aangaan.
Mocht u vragen of zorgen hebben over de verzameling van persoonsgegevens, dan kunt u
via e-mail contact opnemen met IPAF’s privacymanager privacy@ipaf.org.

Wie heeft er toegang tot persoonsgegevens
IPAF is de gegevensbeheerder voor de hierboven geïdentificeerde informatie. IPAF
goedgekeurde trainingscentra, die optreden als een gegevensverwerker voor IPAF, zorgen
in het algemeen voor de verzameling van deze informatie. Om gebruikers het juiste
serviceniveau te kunnen bieden, en om aan ons contract met u te voldoen, wordt deze
informatie met een aantal derden gedeeld:
•
•
•

•

•

Het IPAF goedgekeurde trainingscentrum waar u uw training heeft afgerond,
bewaart een kopie van de informatie die zij verzamelen.
Betalingsinformatie wordt door betalingsgateways van derden verwerkt.
IPAF maakt gebruik van externe ontwikkelings- en IT-ondersteuningsbedrijven,
die zijn gevestigd in het VK en de EER. Soms kunnen personen van die bedrijven
in contact komen met uw persoonsgegevens wanneer zij IPAF van diensten
voorzien. Deze derden zijn gebonden aan contracten waarin staat beschreven
hoe zij persoonsgegevens behandelen en kunnen uw gegevens niet voor andere
doeleinden gebruiken.
De website van IPAF bevat een verificatiemiddel waarmee iedereen naar een
licentienummer kan zoeken. Door op uw licentienummer te zoeken, is het
mogelijk informatie te zien over uw licentie, met inbegrip van uw naam.
Onafhankelijke auditors kunnen in aanraking komen met uw persoonsgegevens
wanneer zij audits uitvoeren van trainingscentra en instructeurs. Deze auditors
zijn gebonden aan contracten waarin staat beschreven hoe zij
persoonsgegevens behandelen en kunnen uw gegevens niet voor andere
doeleinden gebruiken.

Persoonsgegevens zijn onderhevig aan toegangscontrole: toegang wordt zoveel mogelijk
beperkt tot diegenen op een “need to know” basis. De informatie die IPAF bewaart, wordt
niet verkocht of toegankelijk gemaakt voor gebruik door andere entiteiten.
IPAF maakt geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming op basis van
persoonsgegevens.

Hoe lang worden persoonsgegevens opgeslagen?
IPAF zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om onze rechtmatige
verwerking uit te voeren. Sommige informatie moet langer worden bewaard vanwege
wettelijke of reglementaire verplichtingen. Wij bewaren gedurende 6 jaar volledige
contactinformatie, geboortedatum, foto en IPAF Powered Access Licence nummer. Daarna
bewaren wij naam, geboortedatum, foto en IPAF Powered Access Licence nummer.
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Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u bepaalde rechten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het recht om geïnformeerd te worden
Het recht op toegang
Het recht op rectificatie
Het recht op verwijdering
Het recht op beperking van verwerking
Het recht op dataportabiliteit
Het recht op bezwaar
Rechten rond profilering en geautomatiseerde besluitvorming
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