Privacy verklaring DHM
De post hbo registeropleiding DHM Security Management wordt onder de handelsnaam DHM Security Instituut
(hierna: DHM) in Nederland verzorgd. DHM zet zich in om uw persoonsgegevens (hierna: gegevens) te
beschermen. DHM zorgt ervoor dat dat gebeurd met inachtneming van hetgeen de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) voorschrijft.
Wat zijn de gegevens waar het hier om gaat?
Het betreft gegevens die direct of indirect met u als individu in verband gebracht kunnen worden gebracht (bijv.
uw woonadres, e-mail adres, bankrekeningnummer, werkgever, vooropleidingen e.d.). Wanneer u zich aanmeldt,
of uw werkgever u aanmeldt, voor deelname aan een DHM opleiding dan wordt naar dergelijke gegevens
gevraagd in het inschrijfformulier.
Waarom verwerkt DHM die gegevens?
Dat doet DHM om diverse redenen, zoals hieronder vermeld.

•

•
•
•

•

DHM heeft die gegevens nodig om te kunnen beoordelen of u aan de instroomeisen voor deelname aan
een DHM opleiding voldoet. Uw adres- c.q. contactgegevens zijn van belang om tijdens de opleiding
contact met u te kunnen onderhouden en informatie over de opleiding te geven en na het slagen voor
het examen u een diploma te kunnen toezenden.
Betalingsgegevens zijn nodig om te controleren of de opleidingsprijs is voldaan en u aan de opleiding
mag deelnemen en i.v.m. de belastingwetgeving.
DHM houdt een lijst bij van degenen die de opleiding hebben gevolgd, het resultaat daarvan (d.w.z. werd
het werkstuk naar behoren gemaakt en werd een voldoende behaald voor het (her)examen).
Nadat het (her)examen met voldoende resultaat is afgelegd worden uw gegevens doorgegeven aan de
Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland St. PHBO NL zodat die organisatie het
gewaarmerkte diploma kan afgeven (zie http://www.cpion.nl) dat vervolgens per aangetekende post door
DHM aan u wordt toegezonden.
Aan het begin van een opleiding c.q. tijdens het examen moet u een identiteitsbewijs tonen zodat uw
identiteit geverifieerd kan worden. Dit om onregelmatigheden bij de examinering te voorkomen. Er wordt
geen kopie van uw identiteitsbewijs gemaakt en evenmin worden er gegevens overgenomen.

Het verwerken van uw gegevens volgt uit uw aanmelding of de aanmelding door uw werkgever voor het volgen
van een opleiding. Door de acceptatie van de inschrijving door DHM komt de overeenkomst tot stand met u en/of
uw werkgever inzake het door DHM verzorgen van een opleiding. Dit is de basis van het gerechtvaardigd belang
van DHM voor het verwerken van uw gegevens.
Persoonsgegevens ontvangen van derden
Naast de eventueel door u verstrekte gegevens worden – zoals hierboven al is vermeld - uitsluitend gegevens
verwerkt welke zijn verstrekt door uw werkgever ten behoeve van de inschrijving voor een opleiding.
Waar worden persoonsgegevens bewaard en wie heeft toegang?
Het is er DHM alles aan gelegen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de bij DHM
berustende gegevens welke op u betrekking hebben. De gegevens worden op twee fysieke plaatsen bewaard en
met de gebruikelijke relevante maatregelen beveiligd om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Reguliere
toegang hebben uitsluitend de DHM opleiders.
Zoals hierboven al vermeld worden uw gegevens uitsluitend verstrekt aan de St. PHBO NL en voorts slechts op
basis van wettelijke gronden aan derden verstrekt, bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie aan
belastingdienst of andere wettelijk bevoegde toezichthoudende instanties.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden zeven jaar bewaard hetgeen overeenkomt met de bewaartermijn welke de
Nederlandse belastingwetgeving voorschrijft.
Daarna worden de gegevens zodanig vernietigd dat er geen leesbare informatie meer overblijft.
Welke rechten heeft u?
Uw rechten volgen uit de AVG en zijn:

•
•
•
•

recht tot inzage en kopie (kosteloos) van uw gegevens welke DHM verwerkt.
recht op verbetering ingeval onjuiste of onvolledige gegevens blijken te zijn c.q. worden verwerkt.
recht om in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen (indien ze niet meer nodig zijn of wanneer
ze niet overeenkomstig de van kracht zijnde wet- en regelgeving worden verwerkt).
recht om bezwaar te maken dat uw gegevens worden verwerkt (n.b.: dit zou kunnen betekenen dat u
niet kunt worden ingeschreven voor een opleiding).

•
•

recht om in bepaalde gevallen het verwerken van uw gegevens te laten beperken.
recht om uw verwerkte gegevens (voor zover nog aanwezig) over te laten dragen naar een andere
verwerker.

Indien u een beroep wilt doen op een of meer van bovengenoemde rechten dan kunt u een email te sturen naar
dhm-security-instituut@ziggo.nl, waarop DHM – buitengewone omstandigheden daargelaten – binnen een week
zal reageren.
Contactgegevens
Mocht u enige andere opmerking, suggestie, klacht of vraag in verband met de verwerking van uw gegevens
door DHM hebben dan kunt u contact opnemen met: DHM Security Instituut, Postbus 5614, 4801 EA Breda,
telefoon: 0031 620 8600 67, e-mail: dhm-security-instituut@ziggo.nl.
Ernstige klacht
Mocht u er met DHM niet uitkomen en menen dat u een ernstige klacht heeft voor wat betreft de verwerking door
DHM van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag, telefoon: 088 1805 250,
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