
 

 

 

Privacyverklaring Stichting Radio Examens 
Versie: 7 januari 2023 

 

De Stichting Radio Examens verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en 

transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen 

over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Radio Examens.  

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je 

geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 

omgaan.  

 

Van wie verwerkt Stichting Radio Examens persoonsgegevens?  

De Stichting Radio Examens verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) examenkandidaten: 

mensen die interesse tonen in het doen van een examen Radiozendamateur F of -N, zich voor een 

examen opgeven of zich in het afgelopen jaar hebben opgegeven.  

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

De Stichting Radio Examens verwerkt persoonsgegevens van examenkandidaten in een 

administratieve applicatie. De verwerking van deze gegevens vindt uitsluitend plaats door personen 

die door het bestuur van de Stichting Radio Examens hiervoor zijn aangewezen. Deze personen zijn 

door de Stichting Radio Examens geïnstrueerd over hoe zij om moeten gaan met persoonsgegevens 

en zijn gehouden tot strikte geheimhouding van de persoonsgegevens.  

 

Waarvoor verwerkt de Stichting Radio Examens persoonsgegevens?  

Als je examen wil doen hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we 

je op de juiste wijze inschrijven als examenkandidaat.  

Als je je hebt opgegeven voor een examen, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je 

naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over 

examen gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed 

mogelijk te kunnen helpen.  

Je persoonsgegevens zijn daarnaast nodig om bij het examen je identiteit vast te stellen. Na het 

afleggen van het examen zijn de gegevens nodig om de uitslag aan de Rijksinspectie Digitale 

Infrastructuur door te geven. Als je geslaagd bent verifieert de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 

de gegevens, die wij van jou hebben ontvangen, via de Basisregistratie Personen (BRP) en de 

Rijksinspectie beschikt via de BRP ook over je burgerservicenummer (BSN), zodat inloggen met DigiD 

mogelijk wordt. Daarna worden de gegevens door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur ingevoerd 



in het Frequentiegebruikersregister van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, zodat je je kan gaan 

registreren als radiozendamateur.  

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning 

van administratieve processen rondom examengeld, statistische analyses enzovoort.  

Hoe gaat de Stichting Radio Examens met mijn persoonsgegevens om?  

Je persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt dan hierboven genoemd en ze 

worden zorgvuldig bewaard gedurende de tijd die vereist wordt door de Rijksinspectie Digitale 

Infrastructuur. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

Bij de Stichting Radio Examen kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door 

medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.  

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

De Stichting Radio Examens is een door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur aangewezen 

Examinerende Instelling. Vanuit deze aanwijzing heeft de SRE een verplichting om de 

persoonsgegevens van kandidaten en de door hen ingeleverde antwoordbladen te bewaren tot één 

jaar na het examen. Na afloop van de verplichte bewaartijd worden de persoonsgegevens verwijderd 

uit onze bestanden.  

Financiële gegevens blijven tot 7 jaar na afsluiting van een boekjaar bewaard. Hiermee volgt de 

Stichting Radio Examens de wettelijke regels.  

Daarnaast wordt informatie over examens in geanonimiseerde vorm (d.w.z.: zonder 

persoonsgegevens) bewaard om statistische informatie, zoals aantal examenkandidaten en 

slagingspercentages over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.  

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Radio Examens gebonden aan de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Radio Examens 

kun je terecht bij het bestuur van de Stichting Radio Examens.  

Wijzigingen privacybeleid  

Stichting Radio Examens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 

privacybeleid. Deze Privacyverklaring wordt dan overeenkomstig aangepast. 


