Privacyverklaring Stimuleringsfonds Leren/Werken, gebouwde omgeving,
regio Nijmegen (hierna te noemen StiFo)
In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens StiFo verzamelt en gebruikt en
waarom we dit doen. Wilt u deze verklaring goed doorlezen? Dan weet u precies wat uw rechten zijn!
Het Stimuleringsfonds leren/werken gebouwde omgeving regio Nijmegen (StiFo) is een onafhankelijke
stichting die als hoofddoel heeft om leerlingen vanuit de Bouw en Infra een leerwerkplek te bieden en
te begeleiden naar duurzame uitstroom. Dit doen het StiFo samen met maatschappelijk verantwoorde
opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleiding en detacheringspartners en reïntegratiebedrijven in
Nijmegen e.o. Naast duurzame uitstroom staat de ontwikkeling van de leerling en de kwaliteit van de
leerwerkplekken waarbij praktische vaardigheden worden geleerd staan voorop.
StiFo is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u, in vertrouwen en met een
veilig gevoel, aan ons geeft.
Wat zegt de wet?
We hebben wat betreft privacy en bescherming van persoonsgegevens te maken met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wat zijn persoonsgegevens?
De wet zegt dat persoonsgegevens bestaan uit alle informatie die betrekking heeft op een
geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Uw naam, geboortedatum,
contactgegevens en pasfoto zijn dus allemaal persoonsgegevens.
De wet kent ook bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die extra gevoelig zijn en daarom
extra beschermd worden. Denk aan uw Burgerservicenummer (BSN), medische gegevens of de
gegevens van uw kinderen.
Welke persoonsgegevens verzamelt StiFo?
StiFo verzamelt gegevens van natuurlijke personen. Denk aan eigen personeel, adressen van
opdrachtgevers en opdrachtnemers, kandidaten en leerlingen vanuit re-integratie en
opleidingsbedrijven. We gebruiken deze persoonsgegevens voor het afsluiten van contracten, het
uitleveren van producten, voor het maken van afspraken om onze producten te plaatsen of voor
overleg met nieuwe marktpartijen.
We verzamelen uw:
• volledige naam;
• geslacht;
• adres;
• telefoonnummer(s);
• e-mailadres;
• geboortedatum;
• betalingsgegevens zoals bankrekening;
• identiteitsbewijs (kopie). U mag u op deze kopie uw BSN en pasfoto zwart maken. Doet u dit
niet? Dan zullen wij uw BSN en pasfoto onleesbaar/onherkenbaar maken voordat wij deze
kopie in ons dossier vastleggen.
• gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en StiFo;

1

Van onze (nieuwe) medewerkers verzamelen we ook gegevens:
• CV en motivatiebrief;
• contactgegevens en het BSN-nummer;
• opleidingsgegevens en diploma’s;
• adresgegevens van contactpersoon bij calamiteiten;
• gegevens over functioneren en beoordelen;
• gegevens over ziekte en verzuim.
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we een overeenkomst met u (willen) aangaan. Soms
zullen we u voor een specifiek doel om uw expliciete toestemming vragen. En als u toestemming
verleent, dan kunt u later uw toestemming altijd weer intrekken. Dit doet u door contact met ons op te
nemen op (06) 51267789 of via andre@StiFo.nl In ons privacy beleid hebben we vastgelegd hoe
StiFo met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen doen en om afspraken
(overeenkomsten) te kunnen nakomen. We gebruiken deze gegevens voor het:
•
• Het voeren van acquisitie;
• Onderhouden van contacten met onze (potentiële) partners opdrachtgevers, opdrachtnemers,
leerbedrijven en re-integratie bedrijven;
• Registratie van mogelijke leerlingen/kandidaten;
• uitvoeren van de benodigde werkzaamheden bij plaatsing van mensen;
• maken van een afspraak voor overleg of ontwikkeling van nieuwe concepten;
• zorgen voor een kwalitatief goede dienstverlening;
• melden van incidenten;
• afhandelen van geschillen en klachten;
• communiceren met uw kandidaten en partijen over al deze bovenstaande punten;
• onderzoeken van de kwaliteit van onze dienstverlening;
• intern beheer van de organisatie;
• uitvoeren van betalingen aan crediteuren;
• berekenen van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;
• voeren van salarisadministratie;
• voeren van medewerkers administratie;
• nakomen van wettelijke verplichtingen;
• verwerken van sollicitaties;
Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens?
StiFo legt persoonsgegevens vast in een beschermde omgeving. We verwerken niet meer
persoonsgegevens dan nodig onze partners en relaties.
Geheimhouding
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden
aan geheimhoudingsplicht.
Toegang tot gegevens
Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens
en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.
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Bewaartermijnen
Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we
deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een
persoon.
Beveiliging
Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn
om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
Gegevens delen met andere organisaties
StiFo gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het
nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werken of waarmee we
samenwerken.
Als een andere partij werk voor ons doet, dan moet deze partij een verwerkersovereenkomst tekenen.
Hierin staat waarvoor ze de gegevens van ons krijgen en mogen verwerken. Er staat ook in hoe ze er
mee om moeten gaan.
Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen.
Wij zijn dan verplicht deze informatie met hen te delen.
Welke rechten heeft u?
De AVG kent aan elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie we persoonsgegevens
verwerken) de volgende rechten toe:
• het recht op inzage;
• het recht op rectificatie en aanvulling;
• het recht op beperking van de gegevens;
• het recht op vergetelheid;
• het recht op dataportabiliteit;
• het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
• het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Onderstaand worden al deze rechten kort toegelicht.
Het recht op inzage
U kunt om inzage vragen door contact op te nemen met het StiFo. U krijgt dan:
• een volledig overzicht van uw gegevens die we verwerkt hebben;
• de herkomst van die gegevens;
• de ontvangers van de gegevens;
• de doelen van de verwerking van de gegevens.
•
De volgende gegevens verstrekken we niet:
• persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
• persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld gegevens van buren;
• persoonsgegevens die worden gebruikt vanwege de voorkoming, opsporing en vervolging van
strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.
Het recht op rectificatie en aanvulling
Als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, dan hebt u het recht om deze aan te
laten passen.
Het recht op beperking van de verwerking
Dit betreft het recht om minder gegevens te laten verwerken. Als wij uw persoonsgegevens niet meer
nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, dan hebt u het recht ons te vragen de
gegevens te verwijderen. Er zijn hierop een aantal uitzonderingen zoals onze wettelijke plicht om
bepaalde gegevens te bewaren.
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Het recht op vergetelheid
Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als u erom vraagt.
Het recht op vergetelheid geldt alleen in specifiek benoemde situaties.
Het recht op dataportabiliteit
Op uw verzoek moeten wij alle digitale persoonsgegevens, die wij van u hebben, overdragen naar u of
naar een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als wij de
gegevens verwerken op grond van toestemming of overeenkomst.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt
bijvoorbeeld bij profilering. De geeft betrokkenen het recht op een menselijke blik bij besluiten die over
hen gaan.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan kunt u
bezwaar maken. Daarna zullen wij een belangenafweging maken.
Indienen van een verzoek op basis van een bepaald recht
Voordat we een verzoek tot inzage behandelen moet u zich wel eerst identificeren. Kom daarom langs
na het maken van een afspraak op ons kantoor met uw ID kaart of paspoort (het origineel). Bent u
jonger dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet uw wettelijke vertegenwoordiger het verzoek
indienen.
Wij beantwoorden uw verzoek binnen vier weken.
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Op Nederlandse
feestdagen zijn wij gesloten.
Stimuleringsfonds Leren/Werken, gebouwde omgeving, regio Nijmegen
Heyendaalseweg 98
6525 EE Nijmegen
Telefoon & e-mail
+31 651267789
info@StiFo.nl
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Persoonsgegevens en digitale media
Bij het regelen van verzoeken via de website geven bezoekers toestemming om hun persoonsgegevens vast te
leggen. Als iemand een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij deze
gegevens zolang als dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De
persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via www.stifo.nl verwerken we volgens ons privacy beleid.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht
u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht
om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Toepasselijkheid van deze privacyverklaring
• Deze privacyverklaring geldt voor mensen die zakendoen met of in dienst zijn van het StiFo. Hij geldt
ook voor mensen die op een andere manier klant of medewerker zijn van het StiFo
• De website van het StiFo verwijst soms met een 'link' naar andere organisaties. Deze organisaties
vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het StiFo kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te
bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.
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