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OOI neemt uw privacy serieus. In ons privacy statement beschrijven wij welke persoonsgegevens
wij van u ontvangen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze
persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.
1. INLEIDING
Dit privacy statement heeft betrekking op de activiteiten op mijnOOI, onderdeel van Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatiebranche (OOI), gevestigd aan de
Pottenbakkersweg 9 te Woerden, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder nummer 41166799. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de
persoonsgegevens die wij van onze leden ontvangen en verwerken.
OOI stelt zich ten doel om het vakmanschap in de Isolatiebranche te bevorderen, onder andere door
het geven van voorlichting over ontwikkelmogelijkheden en het in stand houden van een
infrastructuur voor scholing.
Met mijnOOI biedt OOI een platform om kennis te delen, voorlichting te geven over en online (delen
van) cursussen te volgen. Een deel van het aanbod op mijnOOI is voor iedereen die geïnteresseerd is
in de sector toegankelijk. Voor sommige delen van het aanbod is het vereist dat wij de gebruiker
kunnen identificeren. Daarvoor is het van belang dat we enkele persoonsgegevens registreren en
bewaren. In dit privacy statement staat beschreven welke gegevens we registreren, wat we daarmee
doen en wat de rechten zijn van de persoon om de gegevens in te zien, te wijzigen of te laten
verwijderen.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ VAN U?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan
identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een
geboortedatum of e-mailadres zijn.
Zoals gezegd is het voor sommige activiteiten op mijnOOI noodzakelijk om een persoon te kunnen
identificeren. Als een persoon van deze activiteiten gebruik wil maken, zal hem gevraagd worden zich
te registreren. Wanneer de persoon zich registreert, gaat hij ermee akkoord dat OOI de volgende
gegevens vastlegt:

• Voorletter(s)
• Achternaam
• E-mailadres

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij ontvangen en verwerken de voornoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. Het voeren van administratie om geregistreerde personen te kunnen informeren over
activiteiten op mijnOOI
2. Controleren of geregistreerde werkzaam is bij een bedrijf dat conform cao voor het
Isolatiebedrijf afdraagt aan OOI. In het geval dat dat wel zo is, gelden mogelijk andere
tarieven of regels voor bepaalde activiteiten
3. Uitnodigen voor cursussen
4. Registreren van behaalde certificaten en signaleren wanneer een certificaat verloopt
5. Het versturen van onze nieuwsbrief
6. Het toesturen van verschillende soorten informatie die van belang is voor geregistreerde
Geregistreerde heeft het recht de persoonsgegevens uit ons bestand te laten verwijderen (zie
paragraaf 8). Op dat moment komt meteen ook het profiel met daaraan gekoppeld alle gegevens
over gevolgde activiteiten te vervallen.
4. WAT IS DE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?
Wij waarborgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. De
grondslag van de verwerking van de gegevens is het registreren door de persoon, waarmee hij
akkoord gaat dat de persoonsgegevens door OOI verwerkt worden.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op
persoonsgegevens of met toepassing van profilering.
5. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens en verstrekken deze gegevens niet aan andere
partijen, tenzij daar nadrukkelijk, expliciet van tevoren toestemming voor gegeven is.
6. BEWAARTERMIJNEN
Zolang geregistreerde actief is op mijnOOI zullen we de gegevens bewaren. Wanneer geregistreerde
langer dan 1 jaar niet actief is geweest op mijnOOI, zal hij een bericht ontvangen met de vraag of hij
geregistreerd wil blijven. Als het antwoord nee is of als na zes maanden geen reactie is ontvangen
zullen de gegevens verwijderd worden.
7. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

8. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Op mijnOOI is altijd de meest actuele
versie te vinden.
9. RECHTEN
Geregistreerde heeft het recht ons te verzoeken om:
• inzage te geven in zijn persoonsgegevens
• zijn persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
• zijn persoonsgegevens te beperken;

• indien en voor zover wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kan deze

toestemming te allen tijde ingetrokken worden;
• tot slot heeft geregistreerde het recht om tegen bepaalde van onze verwerkingsactiviteiten

bezwaar aan te tekenen.
Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen een verzoek beoordelen conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een
maand na ontvangst van een verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben
ondernomen naar aanleiding van het verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden
verlengen in verband met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen.
We zullen in dat geval de verzoeker informeren.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
10. Contact
Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via
helpdesk@ooi.nl

