Privacy verklaring
In dit document informeren wij u over de wijze waarop Ascert met persoonsgegevens en
uw privacy omgaat.
Wat is het doel van de verwerking van gegevens?
De Stichting Ascert heeft de wettelijke taak om een openbaar register te beheren van
certificaathouders. De CI’s (Certificerende Instellingen) verstrekken persoonscertificaten
en gegevens aangaande het procescertificaat aan Ascert, welke wij ongewijzigd
overnemen in het register. Vanuit de wettelijke taak om een openbaar register te beheren
worden gegevens bewaard van bedrijven en personen die een certificaat in het asbest
werkveld hebben.
Tevens is Ascert beheerder van het systeem SMA-rt, waarmee partijen in de sector de
risicoclassificatie kunnen bepalen van asbestproducten bij sanering. Voor authenticatie
wordt gebruikt gemaakt van eHerkenning. Bij registratie wordt de naam en het emailadres van de persoon gevraagd. Doel hiervan is dat de persoon die inlogt zelf kan zien
welke eHerkenning sleutel wordt gebruikt. Het e-mailadres wordt gebruikt om de persoon
te berichten over zijn account.
Via een contactformulier kunnen personen vragen stellen aan Ascert. Voor dat doel wordt
het e-mailadres uitgevraagd.
Welke gegevens bewaren wij?
In het register worden van personen de volgende gegevens bewaard:
Initialen, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum en e-mailadres.
In Smart registeren gebruikers zich middels eHerkenning en geven zelf hun naam en emailadres in.
Hoe lang worden gegevens bewaard?
De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd. Na genoemde termijnen worden de
gegevens definitief verwijderd uit de systemen. Dit gebeurt geautomatiseerd.
• Certificaatgegevens: 10 jaar
• ADK diploma’s: 10 jaar, deze zijn na 3 jaar niet meer zichtbaar via de website.
• Gegevens uit het contactformulier van de website: 1 maand
Wanneer worden gegevens aan derden verstrekt?
Ascert beheert een openbaar register. Op de website is het mogelijk om te zien welk
bedrijf of persoon een certificaat heeft. Van een persoon dienen minimaal 2 van de 3
velden: certificaatnummer, achternaam of geboortedatum, te worden ingevuld bij het
zoeken.
De toezichthouders hebben vanuit hun rol inzage nodig in wie gecertificeerd is. Op
verzoek kunnen toezichthouders om gegevens vragen.
Kopieën van het register worden, anders dan aan toezichthouders, nooit aan derden
verstrekt.
Lijsten met e-mailadressen van certificaathouders worden nooit aan derden verstrekt.
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Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving waarbij de gegevens
encrypted zijn opgeslagen.
Mails die verstuurd worden aan certificaathouders om hen te informeren over wijzigingen
in het asbestveld zullen altijd middels een BCC worden verstuurd, zodat mailadressen niet
zichtbaar zijn voor andere ontvangers.
Exports uit de database die gebruikt worden voor bijvoorbeeld analyses worden altijd
opgeslagen met een wachtwoord.

