Privacyverklaring VRI
De Vereniging van en voor Register Informatici (VRI), gevestigd te Gorinchem, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De VRI heeft als overtuiging dat de privacy van de bezoekers van haar website en haar leden
waaraan diverse diensten worden verleend, van essentieel belang is voor haar activiteiten.
Persoonsgegevens worden derhalve met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De VRI verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van haar diensten en omdat
deze gegevens door de persoon zelf aan de VRI zijn verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens welke de VRI verwerkt:
1. Publiekelijke zichtbaarheid als onderdeel van het online te raadplegen Register op www.vri.nl:
• Lidnummer
• Titels voor
• Voorletters
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Titels achter
• Woonplaats
2. Niet-publiekelijke zichtbaarheid als onderdeel van het Register, maar wel zichtbaar in de
profielinformatie in de beveiligde omgeving pe.vri.nl.
• Geslacht
• Geboortedatum
• Voornaam
• Straat en huisnummer
• Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
• Email account en wachtwoord
• Bedrijfsnaam
3. In archief (geen onderdeel van het Register)
• CV inclusief diploma’s en onderbouwende documenten teneinde de titel te verkrijgen.
4. In jaarlijkse PE-registratie:
• PE (Permanente Educatie) punten per jaar
• Vakinhoudelijke verdieping; opgave training titel, datum, duur.
• Professionele reflectie; opgave training titel, datum, duur.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De VRI verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Voordracht en toetsing i.v.m. toelating tot het Register
• Vastlegging in het Register.
• Jaarlijkse melding opgave PE-punten
• Verstrekken van RI-certificaten
• Jaarlijks kunnen innen van contributiegelden.

Privacyverklaring VRI – V2018-01

24-05-2018

Geautomatiseerde besluitvorming
De VRI neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een bestuurslid van de VRI
tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De VRI bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens worden of zijn verzameld. Normaliter; gedurende de periode van inschrijving
in het Register.
Delen van persoonsgegevens met derden
De VRI deelt of verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de (kandidaat-) RI of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met personen of derden die persoonsgegevens verwerken in
opdracht van de VRI zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. De VRI blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De VRI gebruikt functionele technische cookies en Google Analytics. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer,
tablet of smartphone.
De VRI gebruikt de functioneel technische cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt
en om deze te kunnen optimaliseren.
De Google Analytics cookies worden gebruikt om het aantal bezoekers te registreren en in de
zoekresultaten van Google vermeld te blijven worden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere
Google diensten in combinatie met deze cookies en ‘gegevens delen’ is uitgezet.
Bij bezoek aan de VRI website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies en is toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor cookies kan desgewenst, door de internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer accepteert/opslaat. Daarnaast kan alle informatie welke
(eerder) is opgeslagen, via de instellingen van de browser worden verwijderd. Zie voor een verdere
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Een ieder heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast bestaat het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door de VRI en bestaat
het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit houdt concreet in dat een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens waarover de
VRI beschikt in een computerbestand naar iemand of een organisatie, te laten sturen. Een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van de toestemming en/of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens kan
worden gestuurd aan secretaris@vri.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door gerechtvaardigd is uitgestuurd, verzoekt de
VRI om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de
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pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (de MRZ: machine readable zone), het
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk op het verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.
De VRI wenst kenbaar te maken dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De VRI neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als het idee bestaat dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via secretaris@vri.nl.
Wijzigingen
Het staat de VRI vrij deze privacyverklaring zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Dat
doet de VRI bijvoorbeeld als de wet of het VRI beleid wijzigt. De VRI raadt daarom aan om deze
privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken.
Deze versie 2018-01 is tot stand gekomen en gepubliceerd op 24 mei 2018 en kent onder de AVG
geen voorloper.
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