
Gegevensoverzicht 

Cursistgegevens 
Categorieën van 

gegevens 

Gegevens die worden 

overgedragen 

Categorieën van 

ontvangers 
Doel van de overdracht Bewaringstermijn  

Welke cursisten? 
Welk type gegevens 

zijn het?   

Welke gegevens worden 

overgedragen? 

Aan wie zullen de 

gegevens worden 

verstrekt?  

Met welk doel worden de 

gegevens overgedragen? 

Hoelang worden de gegevens 

bewaard?  

      

Potentiële cursist - 

Nieuwsbrief 

Persoonlijke 

identificatiegegevens 
E-mailadres     5 jaar na laatste wijziging 

Potentiële cursist - 

Hou me op de hoogte 

Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, E-

mailadres 
    5 jaar na laatste wijziging 

Potentiële cursist - 

wachtlijst 

Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, E-

mailadres, 

Geboortedatum, 

Telefoonnummer 

    5 jaar na laatste wijziging 

Potentiële cursist - 

Intrekking cursus 

Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, E-

mailadres, 

Geboortedatum, 

Telefoonnummer 

    5 jaar na laatste wijziging 

Potentiële cursist - 

Webaccount 

Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, E-

mailadres 
    5 jaar na laatste wijziging 

Mailing - vacatures 
Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, E-

mailadres 
    5 jaar na laatste wijziging 



Cursist - Koeltechniek 
Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, Straat, 

Huisnummer, 

Busnummer, Postcode, 

Gemeente, Land, 

Geboortedatum, 

Geboorteplaats, 

Ondernemingsnummer, 

GSM nummer, E-mailadres 

Overheidsdiensten - 

Vlaams 

Departement 

Leefmilieu, Natuur 

en Energie (LNE) 

In het kader van de erkenning 

van de cursist voor 

Koeltechnieken 

  

  Rijksregisternummer Rijksregisternummer 

Overheidsdiensten - 

Vlaams 

Departement 

Leefmilieu, Natuur 

en Energie (LNE) 

In het kader van de erkenning 

van de cursist voor 

Koeltechnieken 

  

  
Opleiding en 

vorming 

Opleidingsinstelling, Type 

opleiding 

Overheidsdiensten - 

Vlaams 

Departement 

Leefmilieu, Natuur 

en Energie (LNE) 

In het kader van de erkenning 

van de cursist voor 

Koeltechnieken 

  

Cursist - EPB 

verslaggever 

Persoonlijke 

identificatiegegevens 
Voornaam, Naam 

Overheidsdiensten - 

Vlaams Energie 

Agentschap (VEA) 

In het kader van de centrale 

examenregeling 
  

  
Opleiding en 

vorming 

Opleidingsinstelling, Type 

opleiding, Startdatum 

opleiding, Einddatum 

Overheidsdiensten - 

Vlaams Energie 

Agentschap (VEA) 

In het kader van de centrale 

examenregeling 
  



opleiding, Indicatie 

lesgever, Aantal lesuren 

  Rijksregisternummer Rijksregisternummer 

Overheidsdiensten - 

Vlaams Energie 

Agentschap (VEA) 

In het kader van de centrale 

examenregeling 
  

Cursist - Vastgoed 
Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, E-

mailadres 

Andere (specifiëren) 

Sectorfonds SF323 

In het kader van toegang tot 

modeldocumenten van het 

sectorfonds 

  

  Rijksregisternummer Rijksregisternummer 
Andere (specifiëren) 

Sectorfonds SF323 

In het kader van toegang tot 

modeldocumenten van het 

sectorfonds 

  

Cursist - Bijscholing 

Vastgoed 

Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, 

Emailadres, 

Erkenningsnummer 

Andere (specifiëren) 

Edux 

In het kader van het registreren 

van de uren permanente 

vorming 

  

  
Opleiding en 

vorming 

Opleidingsinstelling, Type 

opleiding 

Andere (specifiëren) 

Edux 

In het kader van het registreren 

van de uren permanente 

vorming 

  

Cursist - 

Vakbekwaamheid 

vervoer van goederen 

op de baan 

Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, Straat, 

Huisnummer, 

Busnummer, Postcode, 

Gemeente, Land, Taal 

Overheidsdiensten - 

FOD Mobiliteit 

In het kader van het afleveren 

van het attest en opname in de 

databank van de FOD Mobiliteit 

  

  
Opleiding en 

vorming 

Opleidingsinstelling, Type 

opleiding 

Overheidsdiensten - 

FOD Mobiliteit 

In het kader van het afleveren 

van het attest en opname in de 

databank van de FOD Mobiliteit 

  



  Rijksregisternummer Rijksregisternummer 
Overheidsdiensten - 

FOD Mobiliteit 

In het kader van het afleveren 

van het attest en opname in de 

databank van de FOD Mobiliteit 

  

Cursist - 

Gecertificeerde 

bouwopleiding 

Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, Straat, 

Huisnummer, 

Busnummer, Postcode, 

Gemeente, Land, Naam 

bedrijf, BTW-nummer 

bedrijf, Gemeente bedrijf 

Andere (specifiëren) 

Fonds voor de 

vakopleiding in de 

bouwnijverheid 

(FVB) 

In het kader van het informeren 

van de cursist en eventueel het 

bedrijf (mits toestemming 

cursist) door het FVB voor het 

bekomen van een premie voor 

het volgen van opleiding 

  

  
Opleiding en 

vorming 

Opleidingsinstelling, Type 

opleiding 

Andere (specifiëren) 

Fonds voor de 

vakopleiding in de 

bouwnijverheid 

(FVB) 

In het kader van het informeren 

van de cursist en eventueel het 

bedrijf (mits toestemming 

cursist) door het FVB voor het 

bekomen van een premie voor 

het volgen van opleiding 

  

Cursist - 

Basisopleiding en 

bijscholing 

inbraakbeveiliging 

Persoonlijke 

identificatiegegevens 

Voornaam, Naam, Straat, 

Huisnummer, 

Busnummer, Postcode, 

Gemeente, Land, 

Geboortedatum 

Overheidsdiensten 

FOD Binnenlandse 

zaken 

In het kader van de jaarlijkse 

eindafrekening van de te 

betalen retributie aan de 

overheid 

  

  
Opleiding en 

vorming 

Opleidingsinstelling, Type 

opleiding, 

Inschrijvingsgeld 

Overheidsdiensten 

FOD Binnenlandse 

zaken 

In het kader van de jaarlijkse 

eindafrekening van de te 

betalen retributie aan de 

overheid 

  

 



 


