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Deze privacyverklaring: 
 
Is vastgesteld door:  Bestuur Stichting OKF. 
Is geldig vanaf:   1 januari 2018 
Versie:     versie 25042018 
Vervangt:   N.v.t.. 
 
 
Privacyverklaring: 
 
In het kader van onze functie als opleidingsinstelling, registratieorgaan alsmede de regelgeving die 
daaraan ten grondslag ligt, legt Stichting OKF gegevens van personen (betrokkenen) digitaal vast. 
Hierna gaan wij achtereenvolgend in op de achtergrond en doeleinden van deze gegevensverwerking, 
het verzoek om instemming, de rechten die u jegens Stichting OKF kunt uitoefenen met betrekking tot 
deze gegevens, de beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen, de bewaartermijnen, specifieke 
contactgegevens voor informatie over het privacy beleid alsmede de gevolgen die intreden als u de 
gevraagde toestemming niet verstrekt of intrekt. 
 
 
Achtergrond en doeleinden gegevens verstrekking: 
 
Indien u onze website bezoekt om bijvoorbeeld informatie te verkrijgen over de opleiding tot Klinisch 
Fysicus, de daarvoor benodigde vooropleiding dan wel het curriculum, kunt u gegevens achterlaten die 
worden verzameld. Wij verwijzen daartoe naar de onderstaande cookieverklaring. 
 
Indien u vragen stelt aan onze organisatie bijvoorbeeld over de opleiding, worden uw contactgegevens 
en de gegevens die u in uw mailbericht vermeldt verwerkt. Voor algemene vragen kunt u volstaan met 
een contactadres en voornaam.  
 
Indien u aanvragen (zoals bijvoorbeeld voor erkenning als Opleider of voor het doorlopen van de 
Opleiding, voor dispensatie etc), al dan niet via deze website indient, zal de organisatie de 
persoonsgegevens die op het aanvraagformulier staan vermeld en die u zelf toevoegt, verwerken. Met 
het oog hierop adviseren wij u niet meer gegevens, over uzelf of andere betrokkenen,  te verstrekken 
dan die waarom expliciet wordt gevraagd.  
 
Deze aanvragen vormen een onderdeel van een overeenkomst tussen de aanvrager en Stichting OKF 
waarvan de inhoud onder andere in de betreffende reglementen wordt bepaald. Voor zover nodig en 
vereist wordt bovendien de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd van de betrokkenen 
(veelal de aanvragers) om de verstrekte gegevens te verwerken. Deze toestemming wordt via het 
aanvraagformulier van u gevraagd door middel van het aanvinken van de daarop aangegeven digitale 
positie. 
 
De gegevens die aan de betrokkenen worden gevraagd worden gebruikt om: 
 

 Een register te kunnen aanleggen dat als basis dient voor gegevensverstrekking aan  
bestuursorganen zoals de NZA en ook voor het bewaken van de in- en uitstroom van 
opleidingsplaatsen en personen in opleiding; 

 Een dossier aan te leggen van personen die in opleiding tot Klinisch Fysicus zijn, Opleider (Co 
en plaatsvervangend daartoe begrepen) zijn dan wel namens het Opleidingsinstituut bevoegd 
zijn aanvragen te doen, teneinde de kwaliteit en voortgang van de Opleiding te bewaken, de 
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erkenning en daaraan ten grondslag liggende criteria en noodzakelijke deskundigheid en 
competenties te beoordelen en te bewaken, vrijstellingen te kunnen beoordelen  en eventuele 
problemen in relatie tot een Opleiding te beoordelen en op te lossen; 

 Het behandelen van klachten en bezwaren; 
 Vooropleidingen te beoordelen en inzichtelijk te maken welke daarvan gelijkwaardig zijn; 
 Een register aan te leggen waarin personen worden vermeld die op basis van wet en 

regelgeving de titel Klinisch Fysicus mogen voeren. 
 
 
Aan wie worden de gegevens doorgegeven? 
 
Persoonsgegevens over een persoon worden doorgegeven aan en verder verwerkt door: 
 

 Alleen voor de Klinisch fysicus in opleiding: NZA voor controle van subsidiebijdrage aan de 
opleiding in de vorm van: 

o voornaam, achternaam, werkadres, 
o opleidingsinstituut, 
o begin en einddatum van de opleiding, 

 Alleen voor de Klinisch fysicus: Xaurum : in het kader van de her-registratie en de nascholing 
in de vorm van:.  

o Voornaam, achternaam, werkadres. 
 Alleen voor de Aanvrager: CBVG naar aanleiding van een individueel verzoek tot toelating tot 

de opleiding of registratie in het register Klinisch Fysicus in de vorm van: 
o opgevraagde en door de aanvrager verstrekte persoonsgegevens. 

 
 
Gevolgen van het niet verstrekken of intrekken van de toestemming tot gegevensverwerking: 
 
Indien geen gegevens of onvolledige gegevens  worden verstrekt, zal de afhandeling van aanvragen, 
vragen en verzoeken niet behandeld kunnen worden respectievelijk aanzienlijk langer duren vanwege 
de extra administratieve lasten en het postverkeer met de functionarissen en personen die de 
aanvragen moeten beoordelen. In het laatste geval zal dan aan betrokkenen moeten worden verzocht 
om aanvragen in  vijfvoud in te dienen. 
 
 
Beveiligingsmaatregelen: 
 

Stichting OKF heeft als beleid om niet meer over een persoon te vragen dan strikt noodzakelijk. 
Dientengevolge worden geen privé adressen gevraagd, betrokkenen uitdrukkelijk geadviseerd om 
geen gegevens over zichzelf  of een andere betrokkene te verstrekken waarom niet expliciet in het 
formulier of anderszins wordt gevraagd en in ieder geval geen gegevens omtrent de gezondheid van 
bijvoorbeeld een Klinisch Fysicus in opleiding, zichzelf  of een andere betrokkene te verstrekken. 
 
Communicatie over betrokkenen vindt uitsluitend plaats via het beveiligde communicatieplatform van 
Stichting OKF dan wel worden versleuteld verstuurd.   
 
Nadat u aangemeld bent zal vanuit de OKF met u gecommuniceerd worden via het door u opgegeven 
e-mail adres. Indien u ingeschreven bent als (kandidaat) Klinisch Fysicus in Opleiding zal een account 
aangemaakt worden die u vanuit uw kant dient te beveiligen met een wachtwoord. Met dit account 
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heeft alleen u, uw opleider(s) en het College van Toetsing toegang tot uw opleidingsgegevens zoals die 
gevraagd worden in relatie tot de voortgang van uw opleiding.  
 
Stichting OKF heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Cantrijn en Xaurum teneinde de 
beveiliging van de gegevens, website en het communicatieverkeer te borgen.  
 
 
Bewaartermijnen: 
 
Eventuele persoonsgegevens in relatie tot een algemene vraag van een betrokkene die verder geen 
aanvraag indient bij Stichting OKF, worden na een jaar verwijderd. 
 
Persoonsgegevens met betrekking tot een persoon die de Opleiding heeft doorlopen worden 6 jaar na 
beëindiging van de Opleiding verwijderd. Tot dan worden de gegevens alleen gebruikt middels 
geanonimiseerde informatie ten behoeve van (historisch) onderzoek aangaande de Opleiding Klinisch 
Fysicus in het algemeen.   
 
Persoonsgegevens met betrekking tot (aanvragen tot) een Opleider, Opleidingsinstituut of 
goedkeuring gelijkwaardige opleiding, klachten, bezwaren etc worden 10 jaar  herleidbaar bewaard en 
vervolgens in geaggregeerde vorm. 
 
 
Toestemming, het intrekken daarvan: 
 
In de aanvraag formulieren wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd tot het verwerken van de 
daarin vermelde persoonsgegevens en tot het verwerken van persoonsgegevens die naar aanleiding en 
in het kader van de aanvraag, de afwijzing of toewijzing daarvan beschikbaar komen. 
 
U kunt de toestemming tot het verwerken van deze gegevens te allen tijden intrekken door een 
concreet verzoek te richten aan: secretariaat@stichtingokf.nl . Een mogelijk gevolg is wel dat de 
Stichting OKF geen verdere digitale communicatie met u over uw opleiding kan voeren waardoor de 
administratieve handelingen en beoordelingen in verband met uw opleiding tijdelijk geblokkeerd 
wordt totdat de benodigde informatie in papieren versie alsnog beschikbaar komt. De Stichting OKF 
neemt en heeft geen verantwoordelijkheid voor deze gevolgen.  
  
 
Vragen of verzoeken in relatie tot privacy (bezwaar, correctie en verwijdering): 
 

U kunt Stichting OKF verzoeken om een opgave te doen van over u verwerkte persoonsgegevens en 
om correctie dan wel het verwijderen van deze gegevens.  
 
Indien u vragen heeft over deze verklaring, uw rechten als betrokkenen dan wel een verzoek 
(bezwaar) wenst in te dienen omtrent verwerkte gegevens, kunt u daartoe het volgende e-mailadres 
gebruiken: secretariaat@stichtingokf.nl 
 
 
Cookieverklaring: 
 

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw 
instellingen op onze website kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare 

mailto:secretariaat@stichtingokf.nl
mailto:secretariaat@stichtingokf.nl
https://www.philips.nl/a-w/cookie-verklaring.html
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technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot: 
Uw IP-adres; 
Uw cookie-ID; 
Uw webbrowser; 
Uw locatie; 
De webpagina's die u op onze websites bezoekt; 
 

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de functionaliteit van de website.  
 
 
Melding datalekken: 
 

Wij verzoeken u vriendelijk om ons het volgende onverwijld te melden: 
 Een vermoeden van een data-lek in de digitale omgeving van Stichting OKF; 

 Misbruik, diefstal van uw wachtwoord (eventueel ook indien u dit wachtwoord ook heeft 

gebruikt bij een andere organisatie alwaar een data-lek is opgetreden dat gevolgen heeft voor 

dit wachtwoord). 

Wijziging privacyverklaring: 
 
Stichting OKF behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. 
 
 
Contactgegevens Stichting OKF: 
 
Stichting OKF 
(adres)   Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht    
(telefoon)  030-6868760  
(mailadres)  secretariaat@stichtingOKF.nl 
(registratie nr KvK) 30247795 
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