Privacy statement van het CA-ICT

Wie is het CA-ICT?
Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (het CA-ICT) heeft tot doel de employability van
de sector en de werknemers in de sector te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van
Nederland te vergroten. Sinds 1997 stimuleert het CA-ICT werkgelegenheidsprojecten,
bedrijfsopleidingen, omscholing en herplaatsing. Financiering gebeurt door middel van subsidies en
vanuit eigen middelen. In het bestuur van het CA-ICT zijn werkgevers, werknemers en
belangenverenigingen vertegenwoordigd.

Het CA-ICT hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u onder andere hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan, wie welke gegevens mag inzien en hoe u over uw gegevens kunt
beschikken.

Waarom verwerkt het CA-ICT persoonsgegevens?
Het CA-ICT heeft gegevens nodig om de van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) ontvangen subsidies te kunnen verstrekken aan werkgevers ten behoeve van subsidiabele
activiteiten voor deelnemers. Het CA-ICT kan dat niet zonder deze gegevens, omdat middels het
inzien van deze gegevens gecontroleerd wordt of de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden. Het CA-ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en draagt zorg voor
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het CA-ICT zal de gegevens niet voor enig ander doel (laten)
verwerken dan om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens zijn verzameld.

Op basis van welk wettelijk kader mag het CA-ICT deze gegevens opvragen en bewaren?
Het wettelijk kader is beschreven in de handreiking privacy, bescherming van persoonsgegevens
nodig voor de uitvoering van subsidieprojecten van mei 2017. Dit is een publicatie van het Ministerie
SZW. Kort samengevat is de juridische grondslag voor het door CA-ICT opvragen en verzamelen van
uw gegevens artikel 3 van de kaderwet SZW subsidies. De handreiking privacy is een bijlage bij dit
privacy statement.

Welke gegevens houdt het CA-ICT bij in haar persoonsregistratie?
Van elke deelnemer en/of werkgever die subsidie krijgt via het CA-ICT, worden gegevens verwerkt.
Van elke deelnemer die deelneemt aan activiteiten die dankzij deze subsidie mogelijk zijn gemaakt,
verwerkt het CA-ICT ook gegevens.
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Het gaat om vier typen gegevens:


Stamgegevens over werkgevers (naam, adres, contactpersoon);



Stamgegevens over deelnemers (naam, BSN nummer);



Variabele gegevens over deelnemer (gevolgde activiteit, periode);



Variabele gegevens over activiteiten die middels subsidie zijn uitgevoerd (inhoudelijke
gegevens activiteit, prijs activiteit, externe uitvoerder activiteit).

Hoe bewaart het CA-ICT uw gegevens?
Het CA-ICT draagt zorg voor voldoende passende technische en organisatorische maatregelen met
betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Het gaat daarbij om maatregelen die gezien de huidige
stand van de techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te
verwerken persoonsgegevens. Alle gegevens worden uitsluitend digitaal bewaard, waarbij de toegang
tot de gegevens gereguleerd is.

Hoe lang bewaart het CA-ICT uw gegevens?
Op grond van artikel 12 lid 2 Algemene Regeling SZW-subsidies dienen alle gegevens ten minste 5
jaar bewaard te worden. Deze periode van 5 jaar wordt gerekend vanaf de datum van de
subsidievaststelling na afloop van de maatregel (cofinanciering sectorplan of andere subsidie).

In het geval van deelnemers aan het sectorplan (2015RCSP2011) betekent dit concreet dat het CA-ICT
verwacht uw gegevens te moeten bewaren tot eind 2023. Daarna worden uw gegevens vernietigd,
tenzij het bewaren van die gegevens alsdan nog noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor
die gegevens zijn verzameld.

Wie kunnen uw gegevens inzien?
Het CA-ICT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van de subsidieprojecten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het CAICT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het automatiseringssysteem en de digitale administratie is door het CA-ICT uitbesteed aan PNO
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Consultants. Zij bemant de back office, doet het systeembeheer en de kwaliteitscontrole. PNO
Consultants verzorgt de rapportages met betrekking tot de gesubsidieerde activiteiten en zorgt ook
voor kwaliteitsbeheer.

Verder worden gegevens gedeeld met het SZW (als subsidieverstrekker), maar alleen
voor zover het CA-ICT daar op grond van een wettelijk voorschrift toe verplicht is. In het kader van
het Sectorplan ICT en andere subsidieregelingen van het Ministerie SZW kunnen namens de
subsidieverstrekker optreden: ambtenaren in dienst van het Ministerie SZW, de dienst Uitvoering van
Beleid en de Rijksauditdienst. Ook is het mogelijk dat organisaties ingehuurd namens de genoemde
overheidsorganen optreden namens de subsidievestrekker.

Verder worden gegevens gedeeld met accountantskantoor Baker Tilly Berk, die namens het CA-ICT
het project controleert en rapporteert aan de directie van het CA-ICT en het bestuur van het CA-ICT
dat de eindverantwoordelijkheid draagt over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten.

De personen voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een
geheimhoudingsplicht geldt, is een geheimhoudingsplicht opgelegd, behoudens voor zover enig
wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling
voortvloeit.

Kan ik de informatie over mijzelf inzien, aanpassen of verwijderen?
Natuurlijk kunt u dat. Daar heeft u recht op. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering sturen naar PNO Consultants (zie contactgegevens hieronder). PNO Consultants zal zo
snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien u een klacht heeft met
betrekking tot de verwerking van uw gegevens dan kunt u die schriftelijk indienen bij PNO
Consultants.

U kunt natuurlijk alleen informatie krijgen over uzelf, niet over anderen. Hun privacy is beschermd,
net als die van u. De regels zijn zo gemaakt dat anderen ook niet zomaar gegevens over u
kunnen opvragen.

Meer weten?
Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met PNO Consultants of het CA-ICT.
Wij staan telefonisch voor u klaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.
Of stuur ons uw vraag of opmerking per e-mail.
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PNO Consultants
Flight Forum 3425
5657 DD Eindhoven
Telefoon (040) 258 07 70
email info@pnoconsultants.com

CA-ICT
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
Telefoon (0183) 645 033
email info@caict.nl

Wijzigen
Het CA-ICT behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder door haar gewenst tijdstip
te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit reglement worden hier gepubliceerd. Het CA-ICT
raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.

Cookies
Het CA-ICT gebruikt op haar website www.caict.nl functionele en analytische cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
uw computer, tablet of smartphone. Het CA-ICT gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen
worden onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en website bezoek analyseren
(hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker,
geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bijlage 1 Handreiking privacy, bescherming van persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van
subsidieprojecten mei 2017, publicatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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