Privacybeleid Sectorinstituut Transport en Logistiek (hierna te noemen ‘Sectorinstituut’)
Richtlijn Vakbekwaamheid en Webapplicatie Code 95 Check
Op grond van de Richtlijn Vakbekwaamheid zijn chauffeurs verplicht voor het beroepsmatig besturen van een
voertuig, waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is, te blijven voldoen aan de daarin
aangegeven normen. Met de code 95 wordt aangetoond dat de chauffeur vakbekwaam is. Code 95 is een
aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst.
Het Sectorinstituut biedt werkgevers en opleiders een webapplicatie Code 95 Check aan. De webapplicatie Code
95 Check is een tool ten behoeve van de werknemer. Daarmee kan op een eenvoudige manier worden
bijgehouden hoeveel cursussen zijn gevolgd en wat nog nodig is om de code 95 te behouden.
Privacy
Het Sectorinstituut stelt de webapplicatie Code 95 Check ter beschikking aan werkgevers en opleiders. De
werkgevers en opleiders kunnen door middel van deze webapplicatie registeren welke cursussen zijn gevolgd.
Het Sectorinstituut verzamelt of registreert geen persoonsgegevens. Iedere werkgever en opleider is zelf
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn personeel respectievelijk cursist. De
gegevens worden door de werkgever of opleider opgeslagen. De werkgever en de opleider stellen daarmee ook
zelfstandig het doel en de middelen van de verwerking vast.
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden de gegevens slechts door het
Sectorinstituut bewerkt in opdracht van de werkgevers en de opleiders. Hiertoe sluit het Sectorinstituut met de
werkgevers en de opleiders steeds individueel een overeenkomst. Op grond van de Wbp heeft een betrokkene
van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, de navolgende
rechten:
Recht op informatie
De betrokkene moet kunnen nagaan wat er met zijn gegevens gebeurt. Daarom moet een organisatie en in dit
geval de werkgever en de betrokken opleider de werknemer informeren over het doel van het verzamelen. Deze
informatieverstrekking is niet noodzakelijk als de betrokkene daarvan al daadwerkelijk op de hoogte is.
Recht op inzage
Een betrokkene heeft het recht om inzage te verzoeken in zijn gegevens en het gebruik daarvan door een
organisatie. Een betrokkene kan zijn werkgever en/of opleider vragen op welke wijze en of die zijn
persoonsgegevens gebruikt. Als dat het geval blijkt te zijn, moet binnen vier weken een overzicht van de
gegevens aan de betrokkene worden verstrekt. Daarnaast heeft de betrokkene ook recht op informatie over het
doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en, indien beschikbaar, over de herkomst van de
gegevens.
Recht op correctie
Op basis van de inzage in zijn gegevens kan de betrokkene de organisatie verzoeken de gegevens te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de
organisatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de
verwerking. De organisatie moet binnen vier weken reageren op het verzoek van de betrokkene.
Recht van verzet
Het recht van verzet houdt in dat een betrokkene het recht heeft bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen
bepaalde vormen van gebruik van zijn gegevens door zijn (ex)werkgever of de desbetreffende opleider. Een
betrokkene kan in enkele gevallen verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke
omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die mee heeft gedaan aan een medisch onderzoek. Een
organisatie moet dan binnen vier weken beslissen of zij stopt met de verwerking of hiermee doorgaat omdat de
organisatie meent een goede reden hiervoor te hebben.

Als u een werknemer bent en van een van deze rechten gebruik wil maken, of als u vragen heeft over uw recht
op privacy, dan kunt u contact opnemen met uw werkgever en/of opleider(s). Het Sectorinstituut beschikt niet
over de gegevens die uw werkgever of opleider registeren en kan u daar geen inzage in verstrekken.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het Sectorinstituut
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,
onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

