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Welke persoonsgegevens 

- Bij aanmelding training/coachingstraject wordt door MBEP voor- en achternaam / 

mailadres en telefoonnr. van de deelnemer(s) gevraagd. Bij training waar deelnemers 

een bewijs van deelname kunnen verkrijgen wordt tevens geboortejaar gevraagd. Er 

worden geen bankgegevens gevraagd. 

- Door MBEP kan aan deelnemers gevraagd worden of ze mee willen werken aan een 

review van de training/coaching voor op de website. De deelnemer die hieraan mee wil 

werken wordt toestemming gevraagd om zijn naam/functie erbij te plaatsen.  

Doel 

Deze gegevens worden gebruikt om gedurende en na de training/coaching contact te 

kunnen onderhouden met de deelnemers. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk 

gebruikt.  De deelnemerslijst wordt niet verspreid. Als deelnemers onderling hun 

gegevens willen uitwisselen dan kunnen ze daar zelf initiatief voor nemen.  

De reviews worden gebruikt ter promotie van de trainingen/coachingstrajecten.  

Beheer persoonsgegevens 

MBEP beschikt over de bovengenoemde gegevens. Deze gegevens worden alleen voor 

intern gebruik gebruikt. De gegevens worden niet verspreid aan derden. De betreffende 

bestanden staan op een PC die beschermd is met een wachtwoord. Ook is de PC 

beschermt met een anti-virusprogramma. 

De op de website gepubliceerde reviews zijn openbaar. De reviews worden voor 

definitieve plaatsing ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemer. Mocht een 

deelnemer vragen om het review te verwijderen, dan zal MBEP dit zsm doen.  

Inzage-intrekking toestemming 
Mocht een deelnemer bovengenoemde persoonsgegevens (naam/tel.nr/mailadres) níet 
willen delen, dan is het alleen mogelijk om een training/cursus te volgen bij MBEP  
vanuit een opdrachtgever waarvan de gegevens bekend zijn.  
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden bewaard om deelnemers ná de training/coaching te 
kunnen informeren over passend aanbod. De wettelijke bewaartermijn wordt hierbij in 
acht genomen.  
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Gebruik foto’s/filmmateriaal 
Deelnemers zorgen zelf voor toestemming van degenen die gefilmd worden tijdens de 
training/coaching.  
MBEP verzamelt /bewaart geen filmopnames van deelnemers aan de trainingen. De 
deelnemers zorgen zelf voor een verantwoorde wijze van datagebruik. 
Bij het coachen met opnames bewaart MBEP het beeldmateriaal gedurende de 
coachingsperiode op de PC (pincode/anti-virusprogramma). Ná de coaching wordt het 
beeldmateriaal verwijderd.  
 
Datalek 
Deelnemers kunnen een datalek melden via mobouwhuis@gmail.com. Het datalek zal 
binnen 72 gedicht worden, eventueel met professionele ondersteuning. Per incident 
wordt bekeken of melding van het datalek aan de Autoriteit persoonsgegevens nodig is 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). Hierbij wordt door MBEP een afweging 
gemaakt of het datalek de privacy van de deelnemers licht of zwaar heeft geschonden. 
 
 
* Ik heb kennis genomen van, en begrijp, het privacybeleid van MBEP.   
         ja/nee 
* Ik geef toestemming voor vermelding van mijn voor- en achternaam, telefoonnr en 
mailadres op de deelnemerslijst (die niet verspreid wordt).    
         ja/nee 
* Bij nee: ik geef toestemming minder gegevens op te nemen op de deelnemerslijst: ik 
sta vermelding van de volgende persoonsgegevens toe: …….. 
 
 
Voor akkoord getekend te ………….  
Datum 
 
Naam  
 
Handtekening 
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