
 

 

 

Privacyreglement 

Ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de instelling en het stimuleren 

van een permanente vorm van kwaliteitscontrole houdt de Triple Dynamixs Academy 

een registratie van de administratieve en persoonsgegevens bij in een dossier. Op 

deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet 

bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens 

die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang 

hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de deelnemer.  

 

Uiteraard gaat Triple Dynamixs Academy en de deelnemer zorgvuldig met 

persoonlijke gegevens van een deelnemer om en hanteert daarbij de volgende 

regels: 

Het vastleggen van administratieve en persoonsgegevens gegevens is van belang 

voor het voeren van een optimale administratie, het financieel afhandelen van de 

geboden diensten aan de deelnemer, het verantwoorden van de instelling aan CPION 

conform de accreditatievoorschriften en wettelijke verplichtingen en het evalueren 

en onderzoeken van de dienstverlening. 

Naam, adres- en relevante persoonsgegevens van de deelnemers zijn bij Triple 

Dynamixs Academy bekend en beschikbaar. Deze persoonsgegevens bevinden zich 

in een beveiligde en met een wachtwoord versleuteld web omgeving, waar anderen 

dan de administratieve krachten geen toegang tot hebben. De administratie van 

Triple Dynamixs Academy zal zorgdragen dat de gegevens niet zichtbaar zullen zijn 

voor derden. 

Behalve de docent/praktijkopleider, die de deelnemer begeleidt heeft ook een 

beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens van de medewerker. Dit 

zijn bijvoorbeeld andere docenten/praktijkopleiders van de opleiding Register 

Fysiocoach, leden van de toelatingscommissie en leden van de examencommissie 

van de Triple Dynamixs Academy, en administratieve krachten van Triple Dynamixs 

Academy. Al deze betrokken personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

Docenten/praktijkopleider, leden van de toelatingscommissie en examencommissie 

die door Triple Dynamixs Academy voor de opleiding Register FysioCoach worden 

ingezet dienen aan dezelfde hoge eisen te voldoen. Zij moeten in het kader van de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens een geheimhoudingsclausule ondertekenen. 

  



 

 

 

De administratie wordt door de docenten/ praktijkopleiders en administratieve 

medewerkers van Triple Dynamixs Academy in een afgesloten overwegend eigen 

werkomgeving gedaan. Indien de laptop op de werklocatie wordt gebruikt, zal de 

docent/ praktijkopleider deze afsluiten, zodra de cursus- Intake-of examenruimte 

wordt verlaten. Indien tijdens een opleidingsdag op een bedrijf, de laptop niet 

meegenomen kan of mag worden naar de werkplek van de medewerker, wordt de 

laptop gedurende het werkplekbezoek in een met het bedrijf overeengekomen 

afgesloten ruimte geplaatst.  

De deelnemer heeft te allen tijde het recht om de gegevens die over hem/haar zijn 

vastgelegd in te zien en het recht op een afschrift van het eigen dossier. Als de 

medewerker een afschrift wenst wordt daarvoor € 0,25 per pagina met een 

maximum van € 4,50 in rekening gebracht. Indien de medewerker meent dat 

gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kan hij/zij de begeleidend coach verzoeken 

deze te wijzigen. 

Het is medewerkers en derden niet toegestaan om de computer /laptop van de 

docent/praktijkopleider te bedienen. 

Triple Dynamixs zal geen gegevens in de persoonsregistratie opnemen of bewaren 

voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. 

De aanmeldingen en de gegevens staan in een beveiligde en versleutelde web-

omgeving, de gegevens worden 15 jaar tot na de laatste les bewaard in een 

afgesloten ruimte. 

Indien de deelnemer aan de opleiding Register Fysiocoach van mening is dat Triple 

Dynamixs Academy niet op de juiste manier met persoonsgegevens omgaat dan kan 

de deelnemer dit, via de geldende klachtenregeling van Triple Dynamixs Academy, 

kenbaar maken. Het klachten protocol is vermeld op 

http://tripledynamixsacademy.nl/wp-content/uploads/2016/06/TDA-

Klachtenprocedure.pdf 

 

Op www.Privacy ProtectionEurope.eu kunt u meer lezen over de 

Europese richtijn95/46/EG bescherming persoonsgegevens 
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