PRIVACY STATEMENT
Hieronder vindt u de privacyverklaring van de basisworkshops voor beginnende praktijkopleiders.
SBB
SBB gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens worden in een
beveiligde omgeving opgeslagen. SBB Workshops verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met
wetgeving op het gebied van privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, zoals naam, adres
en woonplaats. Verwerken van persoonsgegevens zijn alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren
met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.
Doel
SBB verwerkt persoonsgegevens voor het organiseren en uitvoeren van basisworkshops voor beginnende
praktijkopleiders (open inschrijvingen en in-company workshops) alsmede het registreren van de
deelname aan de basisworkshops door praktijkopleiders in het relatiemanagementsysteem van SBB.
Grondslag
Het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie en uitvoering van de
basisworkshops gebeurt alleen voor zover u SBB daarvoor toestemming hebt verleend.
Door u in te schrijven voor een workshop of SBB opdracht te geven voor het organiseren van een
incompany workshop geeft u team workshop toestemming om uw persoonsgegevens dan wel de
persoonsgegevens van de deelnemers te verwerken voor het bovengenoemde doel. U kunt uw
toestemming te allen tijde weer intrekken. Het uitreiken van een certificaat van deelname is in dat geval
echter niet mogelijk.
De registratie van de deelname aan de basisworkshop gebeurt in het kader van de uitvoering van de
publieke taak van SBB: het erkennen en periodiek herbeoordelen van leerbedrijven en de bevordering
van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (art. 1.5.1. lid 1 sub c en d, Wet educatie en
Beroepsonderwijs).
Welke persoonsgegevens verwerkt SBB?
SBB verwerkt in het kader van de organisatie en uitvoering van de basisworkshops voor praktijkopleiders
de volgende persoonsgegevens
• voornamen en achternaam
• geboortedatum
• e-mailadres
• telefoonnummer
• indicatie werk- en denkniveau
Delen van persoonsgegevens
SBB deelt alleen persoonsgegevens met partners en leveranciers die worden ingeschakeld voor
administratieve afhandeling en technische ondersteuning indien noodzakelijk.
SBB verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast hebben we
termijnen vastgesteld voor het bewaren. Wij zijn gebonden aan wettelijke bewaartermijnen zoals fiscale
regelgeving. Na afloop van de termijnen verwijderen wij alle gegevens.
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Inzage

U kunt ons altijd verzoeken om inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Als u dit verzoek indient,
dan vragen wij u ter identificatie om de gegevens waarmee wij kunnen vaststellen dat u de persoon bent
die in onze bestanden staat. Deze gegevens verwijderen wij direct na afhandeling van uw verzoek.
U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek een schriftelijke reactie. Wij laten u dan weten:
• of wij uw persoonsgegevens gebruiken en zo ja, welke
• waarom wij uw gegevens gebruiken
• aan wie wij uw gegevens eventueel verstrekken
• de herkomst van uw gegevens als dit bekend is

Correctie, beperking en verwijdering

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, niet ter
zake doen of in strijd met een wet worden gebruikt. Wij passen uw gegevens dan zo spoedig mogelijk aan.
Ook kunt u ons verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken. Dat betekent dat uw gegevens buiten
gebruik worden gesteld, totdat duidelijk is dat deze gegevens rechtmatig worden verwerkt.
Als u uw gegevens uit onze bestanden verwijderd wilt hebben, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.
We behandelen uw verzoek kosteloos en binnen een redelijke termijn. U ontvangt een bevestiging van uw
verzoek waarin staat wat wij doen om uw gegevens te verwijderen. Het kan zijn dat verwijdering van uw
gegevens niet mogelijk is, of niet is toegestaan, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting. In dat
geval zullen wij dat mededelen in de bevestiging van uw verzoek. U kunt uw rechten uitoefenen door een
mail met een verzoek daartoe te sturen naar workshop@s-bb.nl.
Klachten en bezwaar
Naast het uitoefenen van uw wettelijke rechten kunt u altijd een klacht indienen of bezwaar maken tegen
het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze functionaris
gegevensbescherming. Daar kunt u ook terecht met vragen over deze privacyverklaring. Heeft u een klacht
over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u ook de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven.
Beveiliging
SBB doet er alles aan om datalekken en andere beveiligingsincidenten te voorkomen. Daarvoor hebben wij
organisatorische en technische maatregelen genomen.
SBB heeft beleid ontwikkeld om de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens zoveel mogelijk te
garanderen. Wij hebben afspraken vastgelegd en hebben onze systemen zo ingericht dat er altijd een
passend beveiligingsniveau van toepassing is. Processen, systemen en eventuele betrokken partijen
waarborgen zo veel mogelijk de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens. Als andere
partijen gegevens voor ons verwerken dan sluiten wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst af
waarin de beveiligingsafspraken zijn vastgelegd.

