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Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij deze 

privacyverklaring opgesteld waarin we onder andere uitleggen welke gegevens we 

van deelnemers en alumni vragen en waarvoor ze gebruikt worden.   

Gevraagde gegevens 

Neerlands diep, Academie voor publieke bouw- en infraprojecten is een kennis- en 

leerorganisatie van Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, en de gemeenten 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gericht op verbetering van de 

resultaten van die projecten. Om haar werkzaamheden (het aanbieden van 

individuele leer- en ontwikkelprogamma’s, leerprogramma’s voor teams, 

kennisuitwisselingsactiviteiten voor projecten/projectteams en activiteiten voor het 

onderhouden van het netwerk van alumni en deelnemers) goed uit te kunnen 

voeren heeft Neerlands diep een aantal (standaard-)gegevens van de 

deelnemer/alumnus nodig. Dit zijn: 

A. Algemene gegevens deelnemer/alumnus 

• naam deelnemer/alumnus 

• geboortedatum 

• organisatie waar deelnemer/alumnus werkzaam is 

•  (mobiel) telefoonnummer deelnemer/alumnus 

• e-mailadres deelnemer/alumnus 

• werk- en huisadres van de deelnemer/alumnus 

• voor deelnemers aan de individuele programma’s wordt bijgehouden aan 

welk programma en activiteiten hij/zij heeft deelgenomen om het PE 

(persoonlijke educatie) punten systeem actueel te houden. 



 

B. Gegevens organisatie waar deelnemer/alumnus werkzaam is 

• naam, adres en contactpersonen/-persoon van de organisatie waar hij/zij 

werkzaam is  

• factuuradres (dit kan het adres van de deelnemer/alumnus zijn of een 

afwijkend factuuradres, in welk geval ook een telefoonnummer en naam van 

contactpersoon kunnen worden ingevuld). 

C. Specifieke gegevens ten behoeve van individuele leertrajecten 

Tijdens de uitvoering van individuele leer- en ontwikkelingsprogramma’s 

wordt de deelnemers gevraagd  Cv’s en gegevens over de persoonlijke 

ontwikkeling te verstekken. Deze gegevens worden opgeslagen in een 

zogenaamd leerportaal en aangevuld met informatie door de begeleider(’s). 

D. Gegevens voor controle van geldigheidsduur van het behaalde certificaat 

Voor controle van de geldigheidsduur van het certificaat wordt de alumnus 

twee jaarlijks gevraagd aan te geven welke activiteiten in die twee jaar zijn 

ondernomen voor onderhoud van de vakbekwaamheid (PE-punten). 

Indien een potentiële deelnemer/alumnus bovengenoemde informatie (met 

uitzondering van de gegevens die voor het Certificaat nodig zijn) niet wenst te 

verstrekken, is het voor hem/haar onmogelijk deel te nemen aan een leer- en 

ontwikkelingstraject. 

Beveiliging en zorgvuldig handelen 

Neerlands diep behandelt de verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens worden in principe niet op papier bewaard. 

Het merendeel van de documenten, lijsten en databases worden digitaal, deels 

lokaal en overwegend digitaal, bewaard en gebruikt. Neerlands diep gebruikt 

hiervoor de zakelijke diensten van Rijkswaterstaat, Capcloud, Constant Contact, 

Wordpress (via de Neerlands diep website)met opslag in de beveiligde cloud. 

Neerlands diep betracht verder zelf op locatie ook nog grote zorgvuldigheid om te 

voorkomen dat de gegevens ongewenst in handen van derden zouden kunnen 



 

komen, zoals met wachtwoorden beveiligde inlogaccounts, actieve virusscanners, 

versnipperen van incidenteel geprinte lijsten e.d. 

Bewaartermijn 

Neerlands diep bewaart de door deelnemer/alumnus verstrekte gegevens voor 

zolang deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden (het 

geven van cursussen en onderhouden van het Neerlands diep lerend netwerk).  

Gegevens onder A en B worden bewaard zolang als de deelnemer/alumnus lid is van 

het netwerk van Neerlands diep. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor 

facilitering en onderhoud van het netwerk. 

Gegevens onder C worden bewaard zolang het leer- en ontwikkelingsprogramma 

loopt. Na afloop van het programma worden deze gegevens van het leerportaal 

verwijderd. 

Gegevens vermeld onder D worden na verwerking (controle) direct vernietigd.   

Recht om vergeten te worden 

Deelnemer/alumnus heeft het recht om vergeten te worden, zolang dit niet in strijd 

is met een wettelijk verplichte bewaartermijn. Hiertoe kan de deelnemer/alumnus 

contact met Neerlands diep opnemen (contactgegevens aan het eind van deze 

verklaring), waarna deze alles zal doen wat in haar macht ligt om de persoonlijke 

gegevens te verwijderen en te wissen. Dit is echter niet mogelijk indien de 

deelnemer/alumnus nog een programma volgt of heeft geboekt (zie toelichting 

hierboven onder ‘Gevraagde gegevens’ alsmede onder ‘Bewaartermijn’). 

Gebruik van de persoonlijke gegevens door derden 

Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om de privacy van deelnemer/alumnus  

te waarborgen bij verwerking van gegevens door derden. Met alle hiervoor in 

aanmerking komende derden zijn bewerkersovereenkomsten gesloten of zijn we in 

afstemming om een dergelijke overeenkomst af te sluiten.  

 



 

Waarvoor worden de gegevens wel en niet gebruikt 

De door de deelnemer/alumnus verstrekte persoonlijke informatie wordt door 

Neerlands diep niet gebruikt voor reclamedoeleinden noch doorverkocht of 

doorgegeven aan derden.  

1. De gegevens zijn wel expliciet noodzakelijk voor de planning en het goede 

verloop van de programma’s en activiteiten en worden daartoe verstrekt aan 

de begeleider(‘s) en organisatoren van een programma of activiteit. De 

gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie over en binnen de 

programma’s en activiteiten en in een uitzonderlijk geval – bijvoorbeeld een 

last-minute verhindering – om de deelnemer/alumnus te bereiken.  

2. Neerlands diep verstrekt alleen gegevens van deelnemer/alumnus aan 

derden binnen het netwerk en dan alleen de NAW gegevens, als die worden 

gebruikt voor onderhoud van het netwerk of in het geval zij hiertoe verplicht 

is op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak. 

3. Voorts wordt, indien de deelnemer/alumnus zich daarvoor heeft aangemeld, 

het e-mailadres van de deelnemer/alumnus gebruikt voor het toezenden van 

onze nieuwsbrief en andere mailings van Neerlands diep. 

Deelnemer/alumnus kan zich ten alle tijde weer afmelden van de nieuwsbrief 

en alle andere mailings via  de link die onderaan de nieuwsbrief of mailing 

staat. 

Verwerkersovereenkomsten met leveranciers 

De diensten die Neerlands diep aanbiedt, zijn niet van dien aard dat daartoe 

persoonsgegevens van deelnemer/alumnus dienen te worden uitgewisseld met 

leveranciers of andere derden – met uitzondering van de groepen of personen die in 

deze verklaring zijn genoemd en met uitzondering van onze leverancier van de 

boeken die deelnemer/alumnus via Neerlands diep kunnen bestellen. In geval van 

een boekbestelling, wordt in voorkomende gevallen uitsluitend de naam van de 

deelnemer/alumnus en de afleverlocatie aan de leverancier doorgegeven, teneinde 

een correcte aflevering van de gekochte artikelen te kunnen garanderen. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Neerlands diep behoudt zich het recht voor deze verklaring indien gewenst en/of 



 

noodzakelijk van tijd tot tijd aan te passen. Indien dit het geval is, zullen wij je 

hierover informeren.  

Klachten, bezwaren of verzoek om vergeten te worden 

Indien de deelnemer/alumnus klachten heeft over de wijze waarop met de 

persoonlijke gegevens is omgegaan of wordt omgegaan, of bezwaren heeft tegen het 

bewaren en opslaan van deze gegevens, hopen wij er natuurlijk samen uit te komen. 

Hiertoe kan de deelnemer/alumnus contact opnemen met Neerlands diep, 

• Neerlands diep 

• Petra Ravestein 

• tel.nr. 06-15359814 

• e-mail: info@neerlandsdiep.nl 

Mocht er desondanks een geschil ontstaan, dan kan contact opgenomen worden 

met de Autoriteit Persoonsgegevens alwaar een klacht kan worden ingediend op 

grond van de Privacywetgeving. 

Instemming 

Door je bij ons in te schrijven verklaar je je bekend en akkoord met het 

bovenstaande en verleen je ons toestemming de door jou verstrekte persoonlijke 

informatie (digitaal) te bewaren en te gebruiken, zoals hierboven beschreven. 

 
 


