
Privacy statement 
Bureau Architectenregister conformeert zich aan de volgende Privacy verklaring. 

Bureau Architectenregister maakt gebruik van persoonsgegevens van iedereen die in het register 

ingeschreven staat of heeft gestaan, direct of indirect (bijvoorbeeld via de beroepsorganisatie) 

contact met ons heeft gehad en van de mensen die bij of voor ons werken. Wij vinden het van groot 

belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons 

dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen. 

 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens? 

1. Voor het uitvoeren van onze registerwerkzaamheden 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens (gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon) om: 

a. uw gegevens goed in ons register en onze administratie te zetten en te kunnen bijwerken als er 

wijzigingen zijn; 

b. contact met u te kunnen opnemen; 

c. nieuwe diensten voor onze doelgroep te ontwikkelen; 

d. rapportages te maken van onze analyses en inzichten (bijvoorbeeld in ons jaarverslag).  

2. Om ons te houden aan de wet 
We geven de persoonsgegevens aan organisaties die conform de relevante (internationale) wet- en 

regelgeving sommige gegevens mogen opvragen, zoals onze toezichthouder (het Ministerie van 

OCW).  

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
Wij verzamelen gegevens over: 

a. wie u bent (naam, adres, telefoonnummer, email adres, bankrekeningnummer); 

b. uw diploma (of andere inschrijfvereisten); 

c. de contactgeschiedenis van u met het register. 

e gegevens die u in uw inlogomgeving invoert (bijvoorbeeld over uw bij-en nascholing) staan op onze 

servers. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor degene die inlogt. 

 

 

Met wie delen we persoonsgegevens? 
In principe delen we uw persoonsgegevens niet met anderen (behoudens relevante dienstverleners), 

tenzij u ons dat vraagt of toestemming geeft dat te doen of tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Wij delen persoonsgegevens met relevante dienstverleners (m.n. met ICT-systeembeheerders) die 

voor ons opdrachten uitvoeren om onze registerwerkzaamheden uit te voeren. Met hen maken we 



goede afspraken over wat ze met uw persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast 

in contracten. 

Incidenteel worden geanonimiseerde gegevens gebruikt voor onderzoek. Hierbij wordt altijd 

samengewerkt met iemand van het Architectenregister, waardoor toezicht kan worden gehouden op 

de anonimiteit. 

 

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens 
We besteden veel zorg aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. Mocht er iets 

mis gaan, dan melden we dat aan onze toezichthouder (het Ministerie van OCW) en aan u, voorzover 

dat noodzakelijk is.  

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen 
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd, dan kunt u gebruik maken van 

uw ‘Recht op inzage’. Wilt u gegevens wijzigen dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht op 

correctie’.  

Veel van uw persoonsgegevens kunt u zien in uw eigen inlogomgeving op 

www.architectenregister.nl. Een aantal gegevens kunt u daar zelf aanpassen. Gegevens die u niet zelf 

kunt aanpassen, kunnen de medewerkers van Bureau Architectenregister op uw verzoek voor u 

aanpassen. 

In dat geval verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Dat kan per brief of per email. Aangezien 
wij moeten kunnen vaststellen wie u bent, verzoeken wij u een kopie van uw paspoort, rijbewijs of 
ander geldig identiteitsbewijs bij te voegen. U krijgt van ons binnen vier  weken een reactie. 
  

Over dit Privacy Statement 
Dit is het privacy statement van Bureau Architectenregister. Dit privacy statement kan worden 

aangepast. Deze versie is gemaakt in mei 2018. De meest recente versie vindt u op  

www.architectenregister.nl  

 
Heeft u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens 

gebruiken? Stuur dan een e-mail aan info@architectenregister.nl.  

http://www.architectenregister.nl/
http://www.architectenregister.nl/
mailto:info@architectenregister.nl

