Privacy statement SKL – mei 2018
Inleiding
Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (hierna SKL) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen
u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SKL.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee
omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt SKL persoonsgegevens?
SKL verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben,
willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
Personen die een opleiding tot SKL keurmeester hebben gevolgd en die bij SKL geregistreerd zijn
Personen die een machine of installatie bij een SKL erkend keuringstation hebben laten keuren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
De SKL verwerkt alle gegevens in een webbased keuringsadministratie applicatie, alle mutaties
worden hierin verwerkt en bijgehouden.
Van de personen die een diploma voor SKL keurmeester hebben gehaald bij Aeres Tech in Ede,
worden de belangrijkste gegevens door SKL geregistreerd.
Van de eigenaren van de machines die door SKL erkende keuringstations worden gekeurd, worden
door de SKL erkende keuringstations de gegevens opgenomen in de SKL keuringsadministratie.

Waarvoor verwerkt SKL persoonsgegevens?
SKL verwerkt de gegevens van de gediplomeerde keurmeesters omdat de keuringen alleen verricht
mogen worden door een keurmeester met een geldig diploma.
De gegevens van de eigenaren van machines die worden gekeurd worden door SKL geregistreerd
opdat duidelijk is dat de eigenaar aan de keuringsplicht van de machine heeft voldaan. Deze
gegevens van de eigenaar worden samen de gegevens van de gekeurde machine op het
keuringsrapport afgedrukt.

Verwerkt SKL ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken geen bijzondere
persoonsgegevens. SKL controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden
opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat SKL met persoonsgegevens om?
Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het
doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Binnen SKL hebben de officemedewerkers toegang tot alle gegevens.

Alle SKL erkende keuringstation hebben toegang tot de gegevens van de keurmeesters die bij hen
in deinst zijn.
Tevens heeft elke SKL erkend keuringstation alleen toegang tot de gegevens van de machines die
bij dit bedrijf gekeurd zijn. Zij hebben geen toegang tot de gegevens van de eigenaren die hun
machine bij een ander SKL erkend keuringstation hebben laten keuren.
Bestuursleden en leden van commissies van SKL hebben geen toegang tot zowel de gegevens van
de geregistreerde keurmeesters als van de eigenaren van de gekeurde machines.
SKL verspreidt of verkoopt geen gegevens over de eigenaren van de gekeurde machines. Zij
verspreidt alleen de gegevens op een zodanig aggregatieniveau tot de gegevens op geen enkele
manier zijn toe te leiden aan een persoon, merk of organisatie.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen SKL
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan
kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
SKL wisselt geen gegevens met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan de keuring van machines blijven bewaard, zodat deze gegevens
eenvoudig kunnen worden hergebruikt als een machine opnieuw moet worden gekeurd. De
keuringsrapporten van alle uitgevoerde keuringen blijven bewaard, voor het bewaren van deze
gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SKL gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens SKL van mij verwerkt?
U kunt deze informatie indien gewenst opvragen door een email te sturen SKL,
(info@sklkeuring.nl).

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SKL kunt u terecht bij de
voorzitter van de SKL. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met het secretariaat van SKL
via info@sklkeuring.nl.

OPT-OUT
Indien wijzigingen in de wetgeving rondom de keuring van machines dit noodzakelijk maakt, kan SKL
u (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan veranderingen in de frequentie van de
keuringen. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. SKL beschouwt deze
als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.
Voor overige berichten is het mogelijk u door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden
voor het ontvangen van berichten.

Wijzigingen privacybeleid
SKL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient
aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte
bent. U kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via de website van de SKL.

