Privacy statement Stichting Examenkamer /
Nationaal Kenniscentrum EVC
De Stichting Examenkamer vervult in opdracht van de Stichting van de Arbeid de uitvoering van het
Nationaal Kenniscentrum EVC. De Stichting Examenkamer – Nationaal Kenniscentrum EVC
respecteert de privacy van degenen van wie wij persoonsgegevens ontvangen of verwerken.
Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een
belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In deze privacyverklaring vindt u
algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan indien wij hier op basis van
onze werkzaamheden de beschikking over krijgen, inzage in hebben, dan wel opslaan.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar
natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer,
geboortedatum, opleidingsniveau, e.d.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De Stichting Examenkamer verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze taak,
opdracht en/of onze dienstverlening. Afhankelijk van de situatie zullen wij gegevens verzamelen voor
verwerking. In het kader van bijvoorbeeld het printen van vakbekwaamheidsbewijzen dan wel
competentiebewijzen zullen wij andere informatie verwerken dan voor het verstrekken van informatie
om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen. De ons ter beschikking gestelde informatie zullen
wij uitsluitend voor dat doel verwerken.
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Het Nationaal Kenniscentrum EVC verwerkt uw persoonsgegevens op een van de wettelijke
grondslagen, dan wel op grond van toestemming van klanten en opdrachtgevers.
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze
website, via de mail of op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld ten behoeve van onze taak
of om gebruik te maken van onze dienstverlening.
Doel verwerking persoonsgegevens
Ons doel is om persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in het kader van onze opdracht om
waardedocumenten in de vorm van ervaringscertificaten, vakbekwaamheidsbewijzen of
competentiebewijzen te borgen.
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Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers en samenwerkingspartners worden
verwerkt voor het onderhouden van contacten, informeren over trends en het versturen van een
nieuwsbrief met uw toestemming. Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks
van u hebben ontvangen, dan wordt u geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en
wat de bron is van de persoonsgegevens.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde
toegang, verlies of diefstal. Onze diensten worden zodanig ingericht dat er een passend
beveiligingsniveau van toepassing is. Personeel van de Stichting Examenkamer – Nationaal
Kenniscentrum EVC heeft alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens de Stichting
Examenkamer – Nationaal Kenniscentrum EVC diensten verlenen, is de Stichting Examenkamer met
hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale
beveiliging overeengekomen.
Bewaartermijnen
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig in het kader van de kwaliteitsborging die hoort bij het
verstrekken van waardedocumenten. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in
het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen
bewaren zolang dat nodig is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.Persoonsgegevens
worden op een eerder moment verwijderd indien de Stichting Examenkamer het bericht van u
ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.
Uw privacyrechten
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het
recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.
Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op
via nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl.
Contact
Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u
contact opnemen met de nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl.
Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
door de Stichting Examenkamer, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 24 mei 2018.

-------------------------------------------------------------------De Stichting Examenkamer houdt toezicht op examens, exameninstellingen en CBT toetslocaties
en is aangewezen door de Stichting van de Arbeid als
uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC
Deventerstraat 35, 7311LT Apeldoorn
www.ervaringscertificaat.nl
secretariaat@examenkamer.nl
www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
www.examenkamer.nl
nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl
Telefoon : +31 55 5225 433
Telefoon: +31 55 5767626
K.v.K. nr. : 41159758 / ING bank : NL68 INGB 066.25.42.940

Kwaliteit door Expertise en Objectiviteit door Onafhankelijkheid

