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1. Inleiding
Dit document heeft tot doel om te voldoen aan artikel 13, 14 en 15 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

2. Identiteit en contactgegevens
De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke is:
Stichting Keurmerk Tantrisch en Seksuologisch Lichaamswerk
Standaardmolen 10
2406 JK Alphen aan den Rijn
info@keurmerklichaamswerk.nl
KvK-nummer 73 66 44 56

3. Doeleinden van verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens door de stichting heeft de volgende doelen:
• Het werven van kandidaat lichaamswerkers.
• Het verwerken van aanvragen van lichaamswerkers voor certficering en registratie.
• Het voeren van een administratie van geregistreerde lichaamswerkers. Hieronder vallen ook
kandidaat lichaamswerkers en lichaamswerkers die niet meer geregistreerd zijn.
• Het kunnen vaststellen van de identiteit van lichaamswerkers.
• Het screenen van lichaamswerkers op basis van een VOG.
• Het auditen van ichaamswerkers en het beoordelen van de audits.
• Het openbaar maken van lichaamswerkers die geregistreerd zijn dan wel geregistreerd waren.
• Het openbaar maken van personen die de doelstellingen van de stichting ondersteunen
(‘supporters’).
• Het uitvoeren van de functie van vertrouwenspersoon en klachtbemiddelaar.
• Het behandelen van klachten van cliënten van lichaamswerkers (‘geschillenbehandeling’).
• Het publiceren van gegevens van functionarissen van de stichting.

4. Ontvangers van persoonsgegevens
De volgende (externe) ontvangers van persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:
• Publiek. Het register van lichaamswerkers wordt publiek gemaakt; evenals het register van
personen die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.
• Klachtcommissie: Bij klachten worden persoonsgegevens van de desbetreffende lichaamswerker
verstrekt aan de klachtcommissie. De klachtcommissie wordt benoemd door ICC Council.
• Externe toezichthouder: Bij het auditen van de werkwijze van de stichting kunnen dossiers
worden geraadpleegd door een externe toezichthouder.
Beoordelaars, auditors, vertrouwenspersonen en klachtbemiddelaars voeren hun werkzaamheden
uit binnen de stichting zelf.

4

5. Bewaartermijnen persoonsgegevens
Gegevens
Verzendlijst
Contactgegevens van de lichaamswerker

Gegevens om te beoordelen of de
lichaamswerker aan de gestelde eisen voldoet.

Auditdossier excl. het auditrapport
Auditrapport
Klachtdossier van vertrouwenspersonen
Klachtdossier van klachtbemiddelaars inclusief
een eventueel minnelijk akkoord
Klachtdossier van de klachtcommissie inclusief
de uitspraak
Registratie in het register van lichaamswerkers
Registratie ien het register van supporters
Gegevens van functionarissen van de stichting

Bewaartermijn
Totdat een lichaamswerker aangeeft van de
verzendlijst te willen worden verwijderd.
Drie maanden na afwijzing van registratie van
de lichaamswerker.
Tot een jaar na beëindiging van de registratie
van een lichaamswerker.
Drie maanden na afwijzing van registratie van
een lichaamswerker.
Een jaar na beëindiging van de registratie van
een lichaamswerker.
Drie maanden nadat het auditrapport definitief
is gemaakt.
Tot een jaar na beëindiging van de registratie
van een lichaamswerker.
Drie maanden na beëindiging van het proces
van klachtafhandeling.
Een jaar na beëindiging van registratie van de
lichaamswerker.
Een jaar na beëindiging van registratie van de
lichaamswerker.
Tot een jaar na beëindiging van de registratie
van een lichaamswerker.
Een maand na beëindiging van de support.
Een maand na beëindiging van een functie door
een functionaris

6. Recht op inzage, correctie en verwijdering
De geregistreerde lichaamswerker heeft het recht op inzage en correctie van zijn eigen
persoonsgegevens. Voor verwijdering van persoonsgegevens worden de bewaaartermijnen
gehanteerd.

7. Plicht tot verstrekken van persoonsgegevens
De stichting vraagt alleen persoonsgegevens om zijn rol als certificerende instelling te kunnen
vervullen. Als de lichaamswerker de gevraagde gegevens niet verstrekt, vindt er geen registratie
plaats dan wel wordt de registratie beëindigd.

8. Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

9. Gegevens van andere organisaties
Er worden uitsluitend gegevens verkregen van lichaamswerkers en supporters zelf dan wel uit het
publieke domein.
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10. Versiehistorie
Versie Datum
1.0.p1 3 november 2019
1.0.p2 11 dec 2019
1.0
15 dec 2019
P = prelimanary, concept

Wijziging
Eerste concept.
Consistent gemaakt met begrippenkader.
Vastgesteld door het bestuur. Geldig vanaf 1 januari 2020.
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