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Omgaan met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) bij Ambitech 

Deze nieuw wettelijke verplichting vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen of op een persoon kunnen duiden. 

Er zijn gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. 

• Gewone persoonsgegevens zijn o.a. naam, adres, geboortedatum, BSN en diplomagegevens 

• Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. religie, persoonlijke voorkeuren, ras, foto 

Wat verlangt de wet van ons? 

De wet verwacht van ons als bedrijf dat we alleen gewone persoonsgegevens verstrekken als daar een 

redelijk belang voor bestaat. Voor het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens moet zelfs een 

wettelijke verplichting zijn. 

Wij moeten een verantwoordelijke hebben aangewezen voor de bescherming van persoonsgegevens. 

Dit is de directeur van Ambitech. 

Hoe wordt het geregeld binnen ons bedrijf? 

Wij hebben als opleider nooit behoefte aan bijzondere persoonsgegevens. Daar zullen we niet om 

vragen en we zullen ze niet accepteren. 

Op presentielijsten die wij verzorgen en laten invullen staan de volgende gegevens: 

• naam 

• voorletters 

• geboortedatum 

• handtekening of paraaf 

• bedrijf 

Deze gegevens hebben wij nodig om eenduidig vast te leggen wie een cursus, training of opleiding 

gevolgd heeft. Deze presentielijst wordt door de administratie van Ambitech verwerkt en ter 

beschikking gesteld aan de opdrachtgevende partij en de werkgever (het bedrijf) van de deelnemer. 

Op het evaluatieformulier van een cursus, training of opleiding kan worden aangegeven of een 

deelnemer geïnformeerd wil worden over onze producten en/of de naam en bedrijf van de deelnemer 

gebruikt mogen worden voor uitingen op de website. De toestemming hiervoor kan altijd worden 

ingetrokken. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden gedaan aan info@ambitech.nl. 

Hoe wordt de vertrouwelijkheid van gegevens gewaarborgd? 

De presentielijsten, toetsen, en andere cursusdocumenten worden gearchiveerd en zijn daar niet voor 

derden toegankelijk. 
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