1. Welke gegevens worden verwerkt?
In de volgende situatie verzamelen wij gegevens die u aan ons verstrekt.
- Bij een aanmelding als nieuwe organisatie
- Bij een inschrijving voor een training
Vroegsamenwerken verzamelt de volgende gegevens met betrekking tot uw aanmelding als nieuwe
organisatie: domein, naam, adres en telefoonnummer organisatie, doel van de aansluiting. Wij
vragen de volgende persoonsgegevens: naam, functie, emailadres en telefoonnummer
contactpersoon, naam en functie ondertekenaar. Daarnaast vragen wij hoeveel mensen er gaan
signaleren en of er behoeft is aan in company training.
Voor het inschrijven voor een training worden de volgende persoonsgegevens door
Vroegsamenwerken verzameld: naam, organisatie, functie, telefoonnummer en emailadres.
2. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Aanmelding organisatie
Om uw organisatie aan te sluiten op de verwijsindex heeft Vroegsamenwerken een aanmelding
nodig. Met deze aanmelding geeft u Vroegsamenwerken toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken. De organisatie gegevens en de persoonsgegevens van de ondertekenaar zijn nodig om
een toetredingsverklaring op te stellen. De persoonsgegevens van de contactpersoon worden
gebruikt om met u te kunnen communiceren over de voortgang van de aansluiting en daarna over
het gebruik van VIN. Ten behoeve van eventuele trainingsbehoefte vragen wij hoeveel mensen er
gaan signaleren en of er behoeft is aan in company training.
Training
Om deel te kunnen nemen aan een training heeft Vroegsamenwerken van u een inschrijving nodig.
Met deze inschrijving geeft u Vroegsamenwerken toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het verzenden van de uitnodiging
met gegevens over de trainging en na afloop het elektronisch toezenden van informatiemateriaal.
Uw telefoonnummer gebruiken wij alleen om u in het geval van een wijziging op het laatste moment
te kunnen informeren.
SKJ accreditatie basistraining
De basistraining VIN is SKJ geaccrediteerd met vier SKJpunten in de opleidingsruimte. Indien u voor
de SKJ punten in aanmerking wilt komen worden de volgende persoonsgegevens doorgestuurd naar
Stichting Groeimee (www.stichtinggroeimee.nl): naam en de datum waarop de training is gevolgd,
deze gegevens staan op het certificaat. Daarnaast wordt uw emailadres doorgestuurd. Stichting
Groeimee heeft deze gegevens nodig om te toetsen of alle certificaten aan de deelnemers van de
training zijn uitgegeven en ten behoeve van steekproefsgewijs tevredenheidsonderzoek over de
kwaliteit van de training door de CEDEO audit commissie

3. Wie kunnen er bij uw gegevens?
Vroegsamenwerken zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dat van te voren is
aangegeven.
SKJ accreditatie basistraining
Vroegsamenwerken verstrekt uw persoonsgegevens aan Stichting Groeimee ten behoeve van de SKJ
accreditatie. Met Stichting Groeimee is deze verwerking geregeld in een verwerkersovereenkomst.
4. Bewaartermijn
Aanmelding organisatie en trainingen
Uw aanmelding via het aanmeldingsformulier wordt 180 dagen bewaard. Na 180 dagen wordt uw
ingevulde gegevens definitief verwijdert.
De organisatiegegevens en persoonsgegevens worden door Vroegsamenwerken bewaard zolang de
organisatie is aangesloten op de verwijsindex zodat er gecommuniceerd kan worden over de
voortgang.
SKJ accreditatie basistraining
Stichting Groeimee bewaart de gegevens gedurende maximaal 2 jaar in verband met
steekproefsgewijs tevredenheidsonderzoek door de CEDEO audit commissie. Daarna zullen de
deelnemerslijsten en emailadressen definitief verwijderd worden. De certificaten worden voor
onbepaalde tijd bewaard voor het geval de deelnemer zijn certificaat verliest.

