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Stichting DSI
De Stichting DSI (hierna: DSI) is een zelfreguleringsinstituut. Het doel van DSI is de
integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid bevorderen en bewaken van personen die
werkzaam zijn in de financiële sector. DSI levert producten en diensten op het gebied van
screening, certificering, kennisoverdracht en tuchtrecht.
Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door
DSI in het kader van het onderhouden van relaties, bijvoorbeeld als iemand een product bij
ons heeft afgenomen of op onze website gegevens achterlaat met het verzoek om contact
op te nemen of om inhoudelijke content of een nieuwsbrief te ontvangen.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting DSI, kantoorhoudende te
Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam.

Doeleinden
DSI verwerkt persoonsgegevens om contact te kunnen houden met onze relaties en om aan
geïnteresseerden die gegevens achterlaten op onze website inhoudelijke content toe te
kunnen sturen. Wij verwerken ook persoonsgegevens als iemand (contact)gegevens op
onze website achterlaat, ons een e-mail stuurt en/ of ontvanger is van onze nieuwsbrief,
kennisdocumenten en mailings.

Welke persoonsgegevens verwerkt DSI?
Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van inhoudelijke content verwerken wij deze
persoonsgegevens:







Voornaam, achternaam, tussenvoegsel
(Zakelijk) e-mailadres
Bedrijfsnaam
Optioneel: Functie
Optioneel: (zakelijk) telefoonnummer
Optioneel: geslacht

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van DSI dan verwerken wij deze
persoonsgegevens:





Voornaam, achternaam, tussenvoegsel
(Zakelijk) e-mailadres
Bedrijfsnaam
Optioneel: geslacht
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Als u contact met ons opneemt per e-mail op info@dsi.nl dan verwerken wij deze
persoonsgegevens:




Voornaam, achternaam, tussenvoegsel
(Zakelijk) e-mailadres
Eventuele andere persoonsgegevens die in uw e-mail staan

Als u eerder een dienst heeft afgenomen bij DSI verwerken bij de persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor het verzorgen van de dienst, de details zijn opgenomen in het privacy
statement van die specifieke dienst. We kunnen onze (oud)relaties ook benaderen voor
relatiemanagement. In dat geval verwerken wij deze persoonsgegevens:






Voornaam, achternaam en tussenvoegsel van de contactpersoon
Optioneel: geslacht van de contactpersoon
(Zakelijk) e-mailadres
Optioneel: (zakelijk) telefoonnummer
Bedrijfsnaam

Grondslag
Als u zich zelf heeft aangemeld voor het ontvangen van inhoudelijke content of een
nieuwsbrief, en als u uw gegevens heeft achtergelaten op onze website via een
(contact)formulier, dan is de grondslag voor de verwerking toestemming. U kunt de
toestemming op elk moment intrekken, dat kunt u doen door op de afmeldlink onderaan
het ontvangen bericht te klikken om u af te melden. U kunt ook mailen naar
communicatie@dsi.nl, wilt u daarbij vermelden welke informatie niet meer van ons wenst te
ontvangen?
Als wij u benaderen in het kader van relatiemanagement, dan verwerken wij uw gegevens
voor ons gerechtvaardigd belang. Het onderhouden van onze (oud)relaties voorziet in het
belang van onze bedrijfsvoering om onze dienstverlening voort te zetten en het informeren
van relaties over onze bestaande en nieuwe diensten.

Toegang tot gegevens en delen van gegevens
Alleen medewerkers van DSI voor wie het noodzakelijk is voor de uitoefening van hun
functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze gegevens hebt u zelf aan ons
verstrekt.
DSI kan gebruikmaken van de diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken in
overeenstemming met dit privacy statement. Dit is bijvoorbeeld het bedrijf dat ons helpt bij
het bouwen en onderhouden van onze website of het systeem dat wij gebruiken voor onze
administratie. Deze derden treden hierbij op als verwerker voor DSI. Met deze derden
heeft DSI een verwerkersovereenkomst afgesloten.
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Bewaartermijn
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van de grondslag toestemming, dan
verwijderen wij uw gegevens uiterlijk binnen 1 maand nadat u zich heeft afgemeld voor de
content of nieuwsbrief.
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang,
verwijderen wij uw gegevens conform de bewaartermijnen die gelden voor screening en
certificering. Voor meer informatie over onderstaande bewaartermijnen verwijzen wij u naar
het privacystatement Certificering en het privacystatement Screening.




Certificering:
- Na verzoek tot verwijdering uit het register, worden uw persoonsgegevens
inclusief de door u aangeleverde documenten direct verwijderd uit ons
openbaar register, na drie jaar worden uw gegevens ook uit onze
administratie verwijderd
- Uw naam, adres en woonplaatsgegevens, geboortedatum, e-mailadres en
certificeringshistorie, worden na vijf jaar na beëindiging van uw certificering
verwijderd.
Screening: vijf jaar na afgifte van het screeningsrapport worden uw gegevens
definitief verwijderd.

Maakt u gebruik van uw recht van verzet? Dan benaderen wij u niet langer in het kader van
relatiemanagement en blijven uw gegevens alleen bewaard voor zover dat noodzakelijk is
voor een van bovenstaande bewaartermijnen (m.b.t. Screening of Certificering).

Beveiligingsmaatregelen
DSI neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking
en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er
mede op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens
te voorkomen.

Geheimhouding
Een ieder die in het kader van zijn werkzaamheden voor DSI toegang heeft tot
persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding en dient daartoe een
geheimhoudingsverklaring te tekenen. Alle medewerkers van DSI zijn zelf ook gescreend.
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Uw rechten
Een ieder kan DSI verzoeken om:
 inzage in zijn/haar persoonsgegevens;
 onjuiste persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren en/of aan te vullen;
 persoonsgegevens te verwijderen indien; deze niet langer nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, deze onrechtmatig zijn
verwerkt of indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een
in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust;
 verleende toestemming voor het delen van persoonsgegevens in te trekken;
 de verwerking (tijdelijk) te beperken wanneer: de juistheid van de gegevens wordt
betwist, de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene verzet zich
tegen verwijdering ervan of wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de
persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de
betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.
U kunt hiervoor contact opnemen met ons via privacy@dsi.nl.
DSI neemt het verzoek alleen in behandeling indien de aanvrager een kopie van diens
wettelijk identificatiemiddel verstrekt2. Binnen vier weken na ontvangst zal DSI aan het
verzoek voldoen, tenzij er gronden zijn op basis waarvan het verzoek niet gehonoreerd kan
worden. Indien DSI het verzoek weigert, zal zij deze weigering met redenen omkleden. DSI
is bevoegd redelijke kosten in rekening te brengen ter zake van de behandeling van een
verzoek wanneer er om bijkomende kopieën wordt gevraagd of wanneer het verzoek
ongegrond of buitensporig is.

Geschillen
Indien een aanvrager van oordeel is dat DSI handelt in strijd met het privacy statement of
de wet of hem onjuist behandelt kan de aanvrager zijn grieven kenbaar maken conform de
klachtenregeling van DSI. U heeft tevens het recht om hierover een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement of verzoeken met betrekking tot uw rechten kunt u
contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming op privacy@dsi.nl.

Vaststelling en wijziging
Het privacy statement is vastgesteld door de directie van DSI en kan door de directie van
DSI worden gewijzigd. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 15 februari
2021.
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