VVV PRIVACY BELEIDSVERKLARING – GDPR / AVG
(geldige uitgave dd. 01/05/2018)
Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV) hecht veel belang aan de bescherming van alle cursisten consulting persoonsgegevens binnen het strikte kader van haar activiteiten als opleidingscentrum,
erkend onder n° OIF-ADR-028 m.b.t. ADR en n° OCF-029 m.b.t. nascholing vakbekwaamheid Europese
Code 95, inclusief gerelateerde consultancy.
VVV respecteert als dusdanig de General Data Protection Regulation (GDPR) verordening n°2016/679,
opgelegd door EU, en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). VVV, in het KBO gekend onder het nummer
0454.114.408, is de verwerkingsverantwoordelijke van desbetreffende persoonsgegevens.
Verwerking van de cursist- en consulting persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die
minimaal nodig zijn voor de administratieve doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, conform geldende
Qfor kwaliteitserkenning, in afstemming met de bevoegde instanties die instaan voor desbetreffende
erkenningen. VVV heeft intern geschikte technische en organisatorische maatregelen genomen opdat de
beveiliging van deze persoonsgegevens strikt gewaarborgd is. Er worden ook géén persoonsgegevens
doorgegeven aan externe partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waardoor ze
zijn verstrekt. VVV bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is ingevolge de
nagestreefde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Wat betreft de beveiliging van persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking werden door VVV
intern o.a. de volgende maatregelen genomen & opgevolgd:
 Alle personen die namens VVV van deze gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan en werden eveneens in kennis gesteld van geldende GDPR / AVG
wetgeving principes.
 VVV past een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid toe op al haar IT-systemen.
 Er worden regelmatig via de VVV-server back-ups genomen van deze persoonsgegevens om ze
te kunnen herstellen bij fysieke en/of technische incidenten.
VVV houdt zich het recht voor om huidig privacybeleid te wijzigen om zich in overeenstemming te stellen
met de geldende regelgevingen die het privéleven beschermen of om ze in overeenstemming te brengen
met de toegepaste VVV handelspraktijken.
Indien er nog extra vragen zijn m.b.t. deze privacy beleidsverklaring kan VVV steeds rechtstreeks
gecontacteerd worden via onderstaande contactgegevens.
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