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SCIOS Privacy Policy
Stichting SCIOS, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 27172638 en gevestigd aan De
Rijn 5, te 5684 PJ Best, verklaart als volgt om te gaan met persoonlijke gegevens als bedoeld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1. Verzamelen van gegevens
a. Persoonlijke gegevens van bezoekers van de SCIOS website
De gebruiker kan de website bezoeken zonder dat persoonlijk identificeerbare gegevens
moeten worden achtergelaten. SCIOS verzamelt van het bezoek aan de website geen
gegevens. Het staat de gebruiker vrij om gegevens in formulieren, e-mails achter te laten
zoals die op de website worden aangeboden.
b. Persoonlijke gegevens van geregistreerde personen in het portaal
Organisaties en personen die zich registreren in het portaal doen dat vrijwillig. Zij hebben
op enig moment toegang tot de persoonlijke gegevens om in te zien wat is opgeslagen
om deze gegevens te wijzigen.
c. Persoonlijke gegevens van personen in het supportportaal
Personen die persoonlijke gegevens in het supportportaal achterlaten doen dit vrijwillig.
2. Categorie persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die SCIOS registreert vallen in de categorie ‘gewone
persoonsgegevens’. Deze betreffen ondermeer naam, e-mailadres en telefoonnummer.
3. Gebruik van persoonlijke gegevens
a. Rechtsgrond voor het gebruik van persoonlijke gegevens
i. Toestemming: Voor bepaalde diensten geeft u toestemming voor het gebruik
van persoonlijke gegevens door het beschikbaar stellen daarvan. Zie ook art. 3.c.
ii. Overeenkomst: Voor bepaalde diensten bestaat een overeenkomst in de vorm
van de certificatie. Zie ook art. 3.c.
b. Persoonlijke gegevens worden door SCIOS gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. In het geval van de website en het supportportaal is dat vooral om adequaat te
reageren op verzoeken of vragen.
De door personen door middel van registratie beschikbaar gestelde gegevens worden
door SCIOS gebruikt voor het specifieke doel waarvoor de registratie heeft plaats
gevonden. Dat kan zijn de juiste uitvoering van de certificatieregeling in het geval van
bevoegde inspecteurs en monteurs en medewerkers van certificatie-instellingen,
toegang tot installatiegegevens in het geval van installatie-eigenaren of medewerkers
van het bevoegd gezag of toegang tot documenten door abonnementhouders. Bepaalde
persoonlijke gegevens kunnen een voorwaarde zijn voor het goed kunnen gebruiken van
met name het SCIOS portaal. Daarnaast kan SCIOS de gegevens gebruiken om de
geregistreerde personen te informeren over actuele ontwikkelingen in directe relatie tot
de certificatieregeling.
Daarnaast kan SCIOS de gegevens gebruiken om de geregistreerde personen te
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informeren over actuele ontwikkelingen in directe relatie tot de certificatieregeling.
SCIOS stelt geen persoonlijke gegevens beschikbaar aan derden tenzij daarvoor expliciet
toestemming is verleend onder vermelding van het doel van die beschikbaarstelling.
Deze toestemming kan, indien van toepassing, worden gegeven op dezelfde pagina waar
de geregistreerde gegevens kunnen worden ingezien en/of gewijzigd. Een toestemming
is op enig moment ongedaan te maken.
Bescherming van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Nederland.
De opslag van de persoonlijke gegevens vindt plaats bij een door SCIOS aangewezen hosting
provider waarmee SCIOS een bewerkersovereenkomst heeft en waarin de beveiligingsstandaards
zijn opgenomen. SCIOS zal niet bewust toestaan dat onbevoegden toegang krijgen tot de
persoonlijke gegevens.
Een gebruiker van de SCIOS website of portals heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in de
bescherming van persoonlijke gegevens. Beschikbaar gestelde gebruikersnamen en paswoorden
zijn vertrouwelijk en dienen niet gedeeld te worden. Omdat het internet een publiek transmissienetwerk is, kan het niet 100% veilig zijn. Hoewel SCIOS zich inspant om de persoonlijke gegevens
te beschermen die een gebruiker verzendt, kan SCIOS niet de beveiliging van die gegevens
garanderen. Derhalve geschiedt het toezenden van persoonlijke informatie altijd op eigen risico.
Cookies
SCIOS gebruikt geen cookies op haar website of portals om een bezoek te vervolgen of gegevens
op te slaan.
Links naar andere websites
Pagina’s van de SCIOS website of de portals kunnen links bevatten naar andere websites of
portals die eigendom zijn of beheerd worden door andere partijen. Door het gebruik van
dergelijke links verliest het SCIOS Privacy Policy haar toepasselijkheid. SCIOS raadt daarom aan
op elke site na te gaan wat de privacy policy is alvorens gegevens achter te laten.
Keuzen over het gebruik van persoonlijke informatie
Door het vrijwillig verstrekken van persoonlijke gegevens mag SCIOS de persoonlijke gegevens
gebruiken om informatie te verstrekken. Wanneer een gebruiker op enig moment geen
elektronische communicatie meer wenst te ontvangen, kan deze aangeven uitgeschreven te
worden. Dit geldt niet voor de geregistreerde bevoegde personen die daarmee de toegang tot
het portaal en daarmee de bevoegdheid zouden verliezen. Ontvangers van de SCIOS nieuwsbrief
kunnen via de opt-out optie aangegeven deze niet langer te willen ontvangen.
Toegang, aanpassen en corrigeren van persoonlijke gegevens
Geregistreerde personen in het SCIOS-portaal hebben toegang tot de gegevens die van hen zijn
geregistreerd en kunnen deze zelf aanpassen, corrigeren of verwijderen.
Bewaren van persoonlijke gegevens
Het bewaren van persoonlijke gegevens gebeurt alleen zo lang als nodig is voor het bereiken van
het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
Veranderingen van de Privacy Policy
SCIOS behoudt het recht voor de privacy policy periodiek te wijzigen zonder voorafgaande
melding naar de gebruikers. Controleer daarom de privacy policy regelmatig. Gebruik van de
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website en de portals houden acceptatie van de privacy policy en eventuele veranderingen in.
SCIOS zal in alle redelijkheid trachten gebruikers te informeren over een significante wijziging van
de privacy policy.

SCIOS Apps
Zowel de SCIOS Android App als de SCIOS IOS app gebruiken geen gegevens van uw telefoon zoals
contact / locatie gegevens. Alleen uw eigen SCIOS portaal account gegevens (email-adres voor login)
en wachtwoord kunnen lokaal worden opgeslagen en worden gebruikt om SCIOS portaal gegevens te
kunnen benaderen.

Contact
Indien u contact met SCIOS wilt opnemen dan kan dat via de normale contactmogelijkheden.
Telefoon: 088-7726800
E-mail: info@scios.nl
Contactformulier: https://www.scios.nl/Contact

