
Privacyverklaring 

EVC Centrum Vigor werkt met privacy gevoelige informatie. De organisatie zorgt ervoor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe EVC Centrum Vigor 

met persoonsgegevens omgaat, wordt verder toegelicht in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens 

EVC Centrum Vigor kan persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruik maakt van de 

diensten van EVC Centrum Vigor, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier 

aan EVC Centrum Vigor verstrekt.  

 EVC Centrum Vigor kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 uw voor- en achternaam 

 uw adresgegevens 

 uw telefoonnummer 

 uw e-mailadres 

 uw opleidingsgegevens 

 uw loopbaangegevens 

Communicatie 

Mocht u via de e-mail contact hebben met EVC Centrum Vigor, dan bestaat de mogelijkheid dat deze 

berichten bewaard worden. Dit gebeurt alleen als EVC Centrum Vigor dit nodig acht om aan uw vraag 

en verzoek te kunnen voldoen.  

Doeleinden 

EVC Centrum Vigor verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 

nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan EVC 

Centrum Vigor uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u 

gesloten overeenkomst van opdracht.  

De rechtsgronden die hierbij gelden betreffen: 

 uw toestemming voor het verwerken van de gegevens 

 de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 

Toestemming verwerking persoonsgegevens 

U mag ten allen tijden uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met EVC Centrum Vigor te delen. Ook bent u niet 

verplicht om toestemming te geven voor de gegevensverwerking. Mocht u hier niet mee instemmen, 

dan heeft dat wel als consequentie dat EVC Centrum Vigor haar diensten niet kan aanbieden. 

Ontvangers van persoonsgegevens 

Vanuit EVC Centrum Vigor hebben de volgende functionarissen toegang tot uw persoonsgegevens: 

 directie 

 office management 

 begeleiders 

 assessoren 

 redactie 

 Nationaal Kenniscentrum (in verband met uw registratie) 



 WinSys (internetprovider) 

 Builders & Performers (projectmanagement systeem) 

Bewaartermijn 

EVC Centrum Vigor hanteert een bewaartermijn van vijf jaar. Deze termijn stelt EVC Centrum Vigor in 

staat om u beter van dienst te zijn bij aanvullende dienstverlening. Bij elke nieuwe dienstverlening 

binnen vijf jaar, wordt het bewaartermijn met vijf jaar verlengd vanaf die dienstverlening. EVC 

Centrum Vigor informeert u tussentijds desgevraagd over de bewaartermijn en biedt u ook de 

mogelijkheid om de gegevens vroegtijdig te laten verwijderen.  

Persoonsgegevens delen met derden 

EVC Centrum Vigor verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst met de kandidaat. Derden zullen alleen uw persoonsgegevens 

ontvangen na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Derden zijn daarbij expliciet benoemd.  

EVC Centrum Vigor kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt 

verplicht. EVC Centrum Vigor heeft hier geen invloed op. 

Algemene bezoekersgegevens op de website 

Op de website van EVC Centrum Vigor worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, 

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

EVC Centrum Vigor gebruikt deze informatie om de werking en de toegevoegde waarde van de 

website te verbeteren. Deze gegevens worden niet gepersonaliseerd en niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 

EVC Centrum Vigor maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 

gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-

adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics 

hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van EVC Centrum Vigor wordt 

gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten over de website aan EVC Centrum Vigor te 

verstrekken. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 

of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EVC Centrum Vigor heeft hier 

geen invloed op. 

EVC Centrum Vigor heeft Google geen toestemming gegeven om via EVC Centrum Vigor verkregen 

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nowi@vigor.nl. EVC Centrum Vigor zal zo 

snel mogelijk, binnen een termijn van maximaal vier weken, op het verzoek reageren. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

EVC Centrum Vigor maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.  



Beveiliging 

EVC Centrum Vigor neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en werkt in een beveiligde 

cloud.  

EVC Centrum Vigor neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door EVC Centrum Vigor verzamelde 
persoonsgegevens, dan kan u contact opnemen met EVC Centrum Vigor via nowi@vigor.nl.  
 
Contact 
Voor vragen kunt u bellen naar +31 (0) 610 44 55 00.  
 
Email: info@vigor.nl 
Website: https://vigor.nl 
 

Voor vragen omtrent de AVG, kunt u contact opnemen met Nore Witte. 

Email: nowi@vigor.nl 

EVC Centrum Vigor 
Meerpaal 21-23 
1186ZM Amstelveen 
 
KvK 64129489 
BTWnr. NL855534084B01 
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