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Privacyverklaring
Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Post en Koeriers streeft ernaar projecten op het
gebied van Human Resource te faciliteren ten behoeve van bedrijven die van haar diensten
gebruik wensen te maken. Hierbij streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, waarbij
zorgvuldigheid en waarheidsgetrouwe registratie belangrijke factoren zijn.
Onderdeel daarvan zijn, voor zover verplicht volgens de van toepassing zijnde Regelingen,
de registratie van persoonlijke gegevens van individuele deelnemers. Daaronder zijn te
rekenen onder meer burgerservice nummers en (in voorkomende gevallen)
salarisgegevens.
Respect voor de privacy van personele en andere gegevens van aan projecten
deelnemende bedrijven en een zorgvuldige omgang van de ter archivering aangeboden
dossiers zien wij als belangrijk onderdeel van de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van
onze dienstverlening.
Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij vastleggen en waarvoor zij worden
gebruikt. Het gebruik van deze gegevens wordt ook toegelicht in de voor elk project
opgestelde projecthandleiding en procedurebeschrijving. Deze handleiding wordt verstrekt
aan alle bedrijven die deelnemen aan onze projecten.
Aanvraag subsidie voor deelname aan opleidingen en trainingen
Subsidiabel zijn slechts die activiteiten, opleidingen en trainingen die worden uitgevoerd conform
de beschikking van de subsidievertrekker ten behoeve van individuele deelnemers. De aan te
vragen subsidie kan bestaan uit:
1. subsidie op kosten van ingekochte diensten en leveringen;
2. subsidie op kosten van eigen personeel bij het uitvoeren en organiseren van de
opleiding, en
3. subsidie voor verleturen van individuele deelnemers.
De subsidie kan slechts worden toegekend indien de opleiding aantoonbaar is te koppelen aan
het burgerservice nummer van de betreffende deelnemer.
Ad 1) Subsidie op kosten van ingekochte diensten en leveringen (voor zover deze kostensoort is
beschikt)
Inkoopfacturen dienen een verwijzing te bevatten naar de deelnemer(s) voor wie subsidie wordt
aangevraagd. Op de factuur, op bijlagen bij de factuur, of anderszins, dienen de gegevens van
deze deelnemers te worden vermeld, zodanig dat deze gegevens zijn te herleiden naar een
burgerservice nummer.
Ad 2) Subsidie op kosten van eigen personeel (voor zover deze kostensoort is beschikt)
De subsidie kan slechts worden aangevraagd voor verantwoorde uren die, onderbouwd voor wat
betreft periode en werkzaamheden, zijn toe te wijzen aan de subsidiabele activiteit.
De subsidie wordt aangevraagd voor de werkelijke individuele salariskosten gedurende deze
uren, mits verantwoord op daartoe door het fonds te verstrekken formats of formats die door het
fonds akkoord zijn bevonden. De werkelijke salariskosten per uur dienen te worden aangetoond
door middel van een salarisstrook van de werkgever, betrekking hebbende op de periode waarin
de subsidiabele uren door dit burgerservice nummer zijn gemaakt. Deze salarisstrook dient te
worden opgenomen in de projectadministratie bij het fonds.
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Ad 3) subsidie voor verleturen van deelnemers (voor zover deze kostensoort is beschikt)
Voor zover deelnemers in werktijd opleidingen en trainingen volgen zijn de niet gewerkte uren
subsidiabel, mits deze worden vastgelegd op daartoe door het fonds beschikbaar gestelde
formats, of formats die door het fonds akkoord zijn bevonden. Deze formats bevatten de
registratie van gegevens van de betreffende deelnemers, zodanig dat deze gegevens zijn te
herleiden naar burgerservice nummers. De werkelijke salariskosten per uur dienen te worden
aangetoond door middel van een salarisstrook van de werkgever, betrekking hebbende op de
periode waarin de subsidiabele uren door dit burgerservice nummer zijn gemaakt. Deze
salarisstrook dient te worden opgenomen in de projectadministratie bij het fonds.

Aanvraag van subsidie voor overige activiteiten
Bepaalde niet-opleidingsactiviteiten kunnen, indien van toepassing en indien positief beschikt
door de subsidieverstrekker, voor subsidie in aanmerking komen. In voorkomende gevallen kan
de Regeling voorschrijven dat gegevens van individuele deelnemers worden vastgelegd voor
verantwoording van de subsidieaanvraag. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan pilots en
deelname aan bepaalde begeleidingstrajecten, zoals van-werk-naar-werk trajecten.
De aan te vragen subsidie kan bestaan uit:
1. subsidie op kosten van ingekochte diensten en leveringen
2. subsidie op kosten eigen personeel voor het uitvoeren en organiseren van de activiteit
De voor deze kostensoorten vast te leggen gegevens komen overeen met de gegevens zoals
hierboven onder opleidingen en trainingen aangegeven.

Gebruik van persoonsgegevens: BSN en salarisgegevens
Persoonlijke gegevens, die in het kader van een verzoek om voor activiteiten subsidie aan te
vragen aan ons worden toevertrouwd, worden gebruikt voor de onderbouwing van de
subsidieaanvraag.
1. Grondslag
De grondslag voor de registratie van deze gegevens wordt gevormd door artikel 3, vierde lid, van
de Kaderwet SZW-subsidies. De toelichting bij de Kaderwet vermeldt:
Ook bij het uitwisselen van de gegevens tussen de gebruikers mag het BSN worden gebruikt. De
subsidieaanvrager treedt daarbij namens de gebruikers op bij het feitelijk verstrekken van die gegevens.
De subsidieaanvrager heeft in zijn hoedanigheid van aanvrager niet een specifiek doel voor verwerking
van de persoonsgegevens op BSN. In die zin is de subsidieaanvrager een bewerker voor het verwerken
van gegevens in verband met de aanvraag voor cofinanciering.

De Regeling cofinanciering sectorplannen is in artikel 5.7 meer specifiek voor sectorplannen:
Artikel 5.7. Administratievoorschriften
(….) Deze administratie bestaat uit een projectadministratie, waaronder begrepen een financiële
administratie en een administratie van de deelnemers per maatregel inclusief een burgerservicenummer
(…..).

2. Verwerking
De subsidieaanvraag vindt plaats aan de hand van zowel een fysieke als een digitale
projectadministratie.
Deze administraties worden ten behoeve van het fonds mede aangelegd en bewerkt door
externe partijen waarmee het fonds een bewerkingsovereenkomst heeft. In deze
bewerkingsovereenkomsten is altijd een beding opgenomen dat deze uitbestedingspartners de
gegevens vertrouwelijk zullen behandelen en uitsluitend zullen gebruiken voor de
werkzaamheden waarvoor ze worden ingeschakeld.
Het fonds zelf bewaart de gegevens en dossiers in een afgesloten archiefruimte.
De verzamelde gegevens dienen uitsluitend voor het aanvragen van subsidie conform de daarop
van toepassing zijnde voorwaarden. Het fonds zal de aan haar toevertrouwde gegevens niet
voor andere doeleinden gebruiken. In bijzondere gevallen kan sprake zijn van
persoonsgegevens met een verhoogd privacy karakter. Indien wordt aangegeven dat bepaalde
gegevens niet gedeeld mogen worden met de werkgever, zullen we dat respecteren.
De subsidieaanvraag brengt met zich mee dat er een controle op de dossiers zal plaatsvinden.
Deze controle vindt plaats in opdracht van de subsidievertrekker en zal worden uitgevoerd door
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een certificerende accountant. Deze accountant kan zowel worden aangewezen door de
subsidieverstrekker als worden aangezocht door het fonds zelf.
In alle gevallen geldt voor deze accountantscontrole de van toepassing zijnde beroepsrichtlijnen,
waaronder vertrouwelijkheid van de ter beoordeling gecontroleerde gegevens.

Digitaal aangeleverde gegevens
Via onze website www.postenkoeriersfonds.nl kunnen dossiers zoals hierboven benoemd,
worden aangeleverd. Onze website gebruikt geen cookies waarmee uw gegevens zouden
kunnen worden bewaard.
De gegevens en dossiers die via het email adres op deze website worden aangeleverd, worden
vertrouwelijk behandeld. Op de verwerking en verdere behandeling zijn dezelfde voorwaarden
van vertrouwelijkheid van toepassing als hierboven genoemd voor externe
uitbestedingspartners.

Beveiliging
Wij besteden veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de door
deelnemende bedrijven via onze website aan ons toevertrouwde gegevens. Onze website wordt
beheerd en gehost door externe partijen, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid wordt
gewaarborgd.
Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op onze website bekend gemaakt.
Vragen
Voor vragen over deze verklaring of over onze dienstverlening kunt u per e-mail contact met ons
opnemen via het dialoogvenster op onze website.
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