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Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de AVG per 25 mei 2018 is door SCEV dit Privacy statement 
opgesteld: 

Onze visie op privacy 

SCEV heeft tot doel het door middel van examens toetsen van vakkennis van personen op het gebied 
van het onderhouden en in standhouden van gebouwen en de daartoe behorende installaties in de 
meest ruime zin. Het wel of niet voldoen aan de exameneisen heeft voor personen mogelijk 
consequenties. Het is dan ook belangrijk dat hier op een zorgvuldige en transparante wijze mee wordt 
omgegaan. Voor ons is de privacy van onze bestuursleden, commissieleden, examenkandidaten, 
gediplomeerden, contactpersonen bij leveranciers en klanten en andere relaties belangrijk. Binnen SCEV 
wegen we alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Wij leggen u in dit privacy statement 
uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?  

Dynamiek Secretariaat & Zakelijke dienstverlening, KvK nummer: 30104723, voert het secretariaat van 
SCEV en verwerkt namens SCEV, KvK nummer: 30271068, persoonsgegevens.  
 

Wat zijn persoonsgegevens en wanneer worden deze verwerkt? 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. 
Bent u: 

1. examenkandidaat of gediplomeerde, dan worden deze verwerkt zodra u zich inschrijft voor enig 
examen. 

2. bestuurslid, commissielid of op andere wijze betrokken bij SCEV waarvoor persoonsgegevens 
noodzakelijk zijn, dan worden deze verwerkt zodra u daarvoor wordt aangesteld. 

U deelt al persoonsgegevens zodra u contact met ons heeft. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of 
e-mailadres. Dit is minimaal noodzakelijk voor een adequate communicatie. 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, 
strafrechtelijk verleden, godsdienstige of filosofische overtuiging etc. In principe verwerken wij geen 
bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is 
voor onze dienstverlening en of als dit moet op basis van de wet. Dit gebeurt uitsluitend met uw 
toestemming of als u ons dat zelf vraagt. Hierbij bijvoorbeeld te denken aan het opgeven van dyslexie 
middels een dyslexieverklaring door een examenkandidaat.   

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, 
gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van 
persoonsgegevens.  
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Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen 
krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van: 

• Bestuurs- en commissieleden; 
• Examenkandidaten en gediplomeerden; 
• Personen die verbonden zijn aan de leveranciers; 
• Personen die verbonden zijn aan de klanten; 
• Personen die interesse tonen in onze diensten; 
• Personen die verbonden zijn aan een ander bedrijf of een andere organisatie waar wij een relatie 

mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. 

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens? 

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij inschrijving voor een 
examen. We kunnen uw gegevens ook ontvangen van derden. Bijvoorbeeld van uw werkgever of andere 
partijen (b.v. opleidingsinstituten), die u inschrijven voor een examen. Met het secretariaat heeft SCEV 
afgesproken dat zij u bij het doorgeven van uw gegevens op dit privacy statement zullen wijzen. 

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij persoonsgegevens? 

SCEV kan haar activiteiten alleen goed uitvoeren als we u goed kennen. Daarom vragen we naar uw 
persoonsgegevens en verwerken die ook. Hieronder zullen wij toelichten welke persoonsgegevens wij 
verwerken, voor welk doel en op welke grond. 

Inschrijving 
De gegevens als vermeld op het inschrijvingsformulier en de additioneel door de examenkandidaat 
toegevoegde gegevens worden verwerkt. Op het inschrijvingsformulier worden gegevens gevraagd. 

 
Persoonsgegevens 
Bij het examen moet het duidelijk zijn dat de persoon die zich inschrijft ook de persoon is die op het 
examen verschijnt.  

 
Financiële gegevens 
Het moet duidelijk zijn waar de factuur aan gezonden moet worden, wel of niet aan de verplichtingen is 
voldaan, waar bij afzegging (gedeeltelijke) terugstorting plaats moet vinden. 

 
Examengegevens 
Het moet duidelijk zijn aan welk examen of examendeel de kandidaat deel wil nemen. 
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Diplomering 
Nadat een kandidaat zijn examen met goed gevolg doorlopen heeft. Wordt de gediplomeerde op de lijst 
met gediplomeerden opgenomen. Deze lijsten bevatten het diplomanummer, resultaten, NAW-
gegevens en eventuele specifieke onderscheidende informatie.  Deze gegevens worden bewaard om bij 
het verloren gaan van diploma’s een duplicaat te kunnen verstrekken.  

 
De lijsten die openbaar op de website van SCEV gepubliceerd worden, opdat in de markt bekend wordt 
en of voor de markt controleerbaar is dat een persoon over een diploma beschikt, bevatten slechts het 
diplomanummer, naam en voorletters en datum van 1e uitreiking. 

 

Klanten en leveranciers SCEV 
 
Inkoopadministratie en facturatie 
Leveranciers van SCEV kunnen een factuur aan ons sturen voor diensten en leveringen. Wij sturen 
facturen aan onze klanten. In de facturen is de opdrachtgever, opdrachtomschrijving, opdrachtnummer 
opgenomen en eventueel de naam en contactgegevens van klant en of SCEV. De verwerking van deze 
persoonsgegevens is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst van opdracht en 
om de facturen die uit deze overeenkomst volgen te kunnen betalen.  
 

Klanten/leveranciers 

Als een leverancier of klant een dienst van ons wil afnemen, heeft SCEV persoonsgegevens van één of 
meerdere contactpersonen van deze organisatie nodig. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om 
bijvoorbeeld een overeenkomst met deze organisatie te sluiten of om contact met deze organisatie te 
hebben over lopende zaken.  

Als u een leverancier of klant van ons bent, willen wij u natuurlijk goed van dienst zijn. Ook hiervoor 
verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en (zakelijke) adresgegevens bijvoorbeeld 
om het contact met u te onderhouden. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om bijvoorbeeld 
vast te stellen of u uw organisatie mag vertegenwoordigen. In dat geval hebben wij ook een 
gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken.  

Nieuwsbrieven en andere berichten 

Wij houden de mogelijkheid open om naast het plaatsen van wetenswaardigheden op de website om 
onze examenkandidaten, gediplomeerden, klanten, leveranciers, bestuursleden, commissieleden en 
andere relaties periodiek berichten of nieuwsbrieven met daarin inhoudelijke en mogelijk vakgerichte 
items en interviews, en/of andere berichten over de laatste ontwikkelingen in de branche te sturen. 
Voor het versturen van dergelijke documenten gebruiken wij de naam en het e-mailadres van de 
personen aan wie wij deze berichten willen versturen. Wij versturen deze documenten aan personen 
van wie wij hier toestemming voor hebben gekregen, b.v. bij inschrijving voor het examen. U kunt zich 
ook weer afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten via info@scev.nl. 
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Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om? 

SCEV en Dynamiek hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat onze systemen en 
het portal waarmee wij werken maximaal beveiligd zijn. Onze systemen worden constant geüpdatet. Wij 
vragen daarnaast veelvuldig advies van gerenommeerde marktpartijen met betrekking tot de beveiliging 
van onze systemen. Ook op die manier proberen wij uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te 
beschermen.  

Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan de 
betrokkenen, als dat nodig is. Binnen SCEV kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door 
personen die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.  

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel 
waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij wij uw toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens 
langer te mogen bewaren. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgesteld hoe lang we gegevens 
bewaren. De door ons verwerkte persoonsgegevens die te maken hebben met een opdracht van een 
klant, bewaren wij 5 jaar na het einde van de opdracht, tenzij er voor ons redenen zijn om deze 
gegevens langer te bewaren. Voor fiscale gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. 
Gegevens die wij van ontvangen ten behoeve van de registratie van de diploma’s bewaren wij minimaal 
tot de gediplomeerde (of zijn/ haar wettelijk vertegenwoordiger) aangeeft dat hij/ zij het vernietigd wil 
hebben. 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden? 

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens met derden. We doen er alles aan om ons 
daar zoveel mogelijk aan te houden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als: 

1. we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of 
omdat we een andere dienstverlener inzetten. Zo kunnen toezichthouders en de Belastingdienst 
op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Bovendien kan de rechter ons verplichten 
gegevens te verstrekken. En als u bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen u doen. 

2. soms moeten we op basis van een overeenkomst uw gegevens delen met een andere partij of 
organisatie.  

SCEV maakt daarnaast gebruik van Dynamiek als verwerker. Met deze verwerker hebben wij een 
verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de verwerker garandeert dat zij net zo zorgvuldig met uw 
persoonsgegevens zullen omgaan als SCEV dat doet. Daarnaast garandeert deze verwerker dat zij zich 
aan de bestaande privacyregelgeving zal houden.  

Als u dat wilt, en u daar schriftelijk toestemming voor geeft, kunnen we uw persoonsgegevens ook aan 
andere klanten of bedrijven doorgeven.  
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Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is SCEV per 25 mei 2018 gebonden aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen? 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? U kunt bij SCEV een overzicht 
opvragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of 
onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat deze zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot 
wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij SCEV Ook heeft u het recht om bezwaar tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens te maken en u heeft het recht op gegevensoverdracht.  

Daarnaast heeft u recht op het intrekken van een verleende toestemming, indien dit de grondslag was 
voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Stuurt u ons een dergelijk verzoek, dan zullen wij u zo 
spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken 
over de acties die wij hebben ondernomen.  

Vragen of klachten?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SCEV kunt u bij ons terecht. U 
kunt een e-mail sturen naar inf@scev.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:  

SCEV 
T.a.v. het bestuur 
Willem Barentszstraat 1 
3902 DE Veenendaal 
 

Klachten toezichthouder 

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of SCEV de AVG naleeft. Indien u meent dat SCEV zich niet 
aan de geldende privacywetgeving houdt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  

Over dit privacy statement  

De regelgeving op het gebied van privacy recht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit 
helemaal klaar. We houden ons beleid up to date. SCEV kan dit privacy statement daarom van tijd tot 
tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij 
de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy 
statement kunt u steeds terugvinden op www.scev.nl/privacystatement.  


