Privacybeleid
Privacy en gegevensbescherming
Nuffic verwerkt persoonsgegevens voor haar cursussen op het platform Credential Evaluation
Course (ook wel “CEC”) en behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
Persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Nuffic verwerkt
persoonsgegevens in overeenstemming met wetgeving die ziet op persoonlijk informatie, waaronder
de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en regels betreffende e-privacy.
Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom, hoe lang wij uw
gegevens bewaren, wat de rechtsgrond is voor de verwerking en hoe u contact met ons kunt
opnemen met vragen over privacy.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct
of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam,
een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit van die natuurlijke persoon; verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op
alle handelingen die een organisatie met betrekking tot persoonsgegevens kan ondernemen, van
het verzamelen tot het anonimiseren en wissen van persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verwerkt Nuffic?
Nuffic verwerkt in het kader van haar dienstverlening de volgende persoonsgegevens:
•

Naam bedrijf

•

Voornamen, tussenvoegsels en achternaam

•

Emailadres

•

Telefoonnummer

•

Inloggegevens

•

Naam en (natte) handtekening van rectoren op voorbeelddiploma’s

Doeleinden
Nuffic verwerkt persoonsgegevens met het oog op de registratie van deelnemers van haar
cursussen.

Rechtsgronden
Nuffic verwerkt persoonsgegevens op de volgende afzonderlijke rechtsgronden:

•

Om de cursussen te kunnen aanbieden aan de deelnemers dient Nuffic persoonsgegevens
te verwerken, en berust de verwerking van deze persoonsgegevens op het gerechtvaardigd
belang van Nuffic (artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG). Zonder deze persoonsgegevens is
het voor u als deelnemer niet mogelijk om de cursussen te volgen. Wij hebben ons ervan
verzekerd dat onze noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken zwaarder weegt dan
uw grondrechten op gegevensbescherming door de opgevraagde gegevens te beperken tot
het minimum dat noodzakelijk is.

•

Indien wij uw persoonsgegevens voor enig ander doeleinde willen gebruiken, zullen wij
eerst uw ondubbelzinnige en vrije toestemming vragen voor die specifieke activiteit (artikel
6, lid 1, onder a, van de AVG).

Bewaartermijn
Wij slaan uw gegevens op zo lang als nodig voor onze dienstverlening en voor onze activiteiten.
Nuffic verwijdert uw gegevens na 6 maanden inactiviteit..

Uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens
Verzoek om toegang
U kunt te allen tijde een schriftelijk verzoek indienen om toegang te krijgen tot al uw door ons
verwerkte persoonsgegevens. Dit kan per email via cec@nuffic.nl danwel door te schrijven naar
NUFFIC, Team International Recognition, Credential Evaluation Course, Postbus 259777, 2502 LT,
Den Haag.
Uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek ontvangt u een schriftelijk antwoord. Wij zullen u dan
informeren:
•

of wij uw persoonsgegevens gebruiken en zo ja, welke gegevens,

•

waarom wij uw gegevens gebruiken,

•

met wie wij mogelijk uw gegevens hebben gedeeld,

•

over de herkomst van uw gegevens, indien ons bekend.

Rectificatie, beperking en wissing
U kunt zelf uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) wijzigen in het digitale profiel
dat u kunt benaderen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u bij het inschrijven voor een
cursus hebt aangemaakt. Zorg ervoor dat de informatie in uw profiel altijd actueel is. Voor die
gegevens die u zelf niet kunt wijzigen kunt u bij ons een verzoek tot rectificatie van uw
persoonsgegevens indienen indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, niet relevant zijn of in
strijd met de wet worden gebruikt. Wij zullen uw gegevens vervolgens zo spoedig mogelijk
rectificeren. U kunt ons ook verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat
uw gegevens ‘buiten gebruik worden gesteld’ totdat duidelijk is of de verwerking ervan rechtmatig is.
Ook als u uw gegevens in onze bestanden wilt laten wissen, kunt u hiertoe een verzoek bij ons
indienen. U ontvangt dan een bevestiging van uw verzoek met vermelding van de handelingen die
wij zullen uitvoeren om uw gegevens te wissen.

Klachten en bezwaren
Naast het uitoefenen van uw wettelijke rechten kunt u te allen tijde een klacht of bezwaar indienen
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor

gegevensbescherming (DPO). Met de DPO kunt u ook contact opnemen voor vragen over deze
privacyverklaring. Onze DPO is te bereiken op: fg@nuffic.nl.
Als u een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens of als u ontevreden bent over de
reactie van onze DPO, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl voor de contactgegevens.

Het delen van persoonsgegevens
Nuffic zal uw persoonsgegevens in het algemeen alleen delen met derden die als (sub)verwerker
van Nuffic worden ingeschakeld. Wij garanderen contractueel dat zij de persoonsgegevens alleen
mogen verwerken voor onze doeleinden en dat zij passende beveiligingsmaatregelen treffen.
Onze (sub)verwerkers zijn:
1. Employee Performance Group hodn Bright Alley, onze IT-leverancier,

2. Site4U, waar de omgevingen van de leverancier gehost worden.
Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn en een geldig bevel daaromtrent ontvangen, zijn wij mogelijk
verplicht persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties over te dragen. Wij zullen dergelijke
verzoeken zorgvuldig onderzoeken.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht noch op enige andere wijze verhandeld.

Beveiliging
Nuffic neemt alle mogelijke maatregelen om datalekken en andere beveiligingsincidenten te
voorkomen. Ten behoeve hiervan hebben wij organisatorische en technische maatregelen
genomen.
Nuffic heeft een sterke beveiligingsmentaliteit. Nuffic zet zich in om de integriteit, beschikbaarheid
en vertrouwelijkheid te beschermen van alle gegevens die wij verwerken. Indien wij derden als
gegevensverwerkers inschakelen, garanderen wij contractueel sterke beveiligingsafspraken.

Wijziging
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Indien wij de inhoud van dit beleid wezenlijk in uw
nadeel willen wijzigen, zullen wij u eerst tijdig informeren zodat u bezwaar kunt maken. Waar nodig
zullen wij uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming vragen. Kleine wijzigingen worden
bekendgemaakt op de CEC-website (www.cec.nuffic.nl).

