PERSOONSGEGEVENS
Hoe gaat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

om met uw persoonsgegevens?

BZK gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u toegang te

verlenen tot de online leeromgeving waarin u de e-learningsmodules kunt bekijken. Als u bij uw

aanmelding voor deze leeromgeving hee

aangegeven dat u graag op de hoogte wilt blijven van het

aanbod van RADIO, gebruiken wij uw e-mailadres ook om aan uw verzoek te voldoen.

De online leeromgeving is ontwikkeld door het bedrijf Conclusion B.V. Uw e-mailadres wordt

doorgegeven aan dit bedrijf, zodat zij u toegang kunnen verlenen. BZK blij

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Met Conclusion B.V. is een verwerkingsovereenkomst

afgesloten.

In die verwerkingsovereenkomst staat dat voor Conclusion B.V. dezelfde uitgangspunten gelden ten

aanzien van het omgaan met uw persoonsgegevens als voor BZK het geval is. Hieronder staan die

uitgangspunten.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

BZK bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Als u geen toegang meer wilt hebben tot de

online-leeromgeving, worden uw gegevens vernietigd, tenzij BZK de gegevens nodig hee

voor

opsporing. Wij delen uw gegevens niet met derden.

BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS

BZK voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw

gegevens. Alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw

persoonsgegevens.

UW RECHTEN

Het verwerken van uw persoonsgegevens stopt zodra u hee

hebben tot de online leeromgeving. U hee

aangegeven niet langer toegang te willen

het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw

persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te

beperken.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan radio@rijksoverheid.nl.

Meer uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslo

u ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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