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Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt toegelicht waarom SSI Training Centers je persoonsgegevens verzamelen met het oog op het verzorgen van je opleiding, het 
afgeven van brevetten, het beheer van je persoonlijke informatie en eventuele andere vereisten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst.

Wij herzien dit privacybeleid periodiek in overeenstemming met wijzigingen in de GDPR (General Data Protection Regulation) en andere relevante 
regelgeving. Indien nodig passen wij het beleid aan zodat wij voldoen aan nieuwe vereisten.

SSI en SSI Training Centers bepalen gezamenlijk het doel, de strekking en de vorm van instructie, de verwerking, afgifte en het verstrekken van brevetten en 
het beheer van je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het MySSI-systeem bij SSI International GmbH, Johann-Hoellfritsch-Straße 6, 90530 Wendelstein, 
Duitsland, e-mail: info@diveSSI.com, telefoon:+49-9129-9099380.

Als je vragen hebt of een exemplaar wilt ontvangen van de Joint Controller Agreement waarin de afspraken omtrent bovenstaand en de mechanismen voor 
de beveiliging van je persoonlijke informatie worden beschreven, ga je naar https://my.divessi.com/ssi_dc_joint_controller_agreement of neem je met SSI 
contact op via privacy@diveSSI.com.

1. ‘Gegevensverantwoordelijke’ van SSI Authorized Training Center

Naam SSI Training Center  _______________________________________________________________________________________

 Straat, Postbus  _______________________________________________________________________________________

 Postcode, en Plaats  _______________________________________________________________________________________

 Provincie, Land  _______________________________________________________________________________________

2. Persoonsgegevens
Onder ‘Persoonsgegevens’ wordt verstaan de informatie die betrekking heeft op een bepaalde persoon (‘betrokkene’). Een identi!ceerbare natuurlijke 
persoon is een persoon die kan worden geïdenti!ceerd, direct of indirect, door middel van verwijzing naar informatie zoals een naam, identi!catienummer, 
locatiegegevens of online identi!catie. Naam(namen), adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), gebruikers-ID('s), creditcardnummer(s), ID('s) van 
socialemedia-account, inlognaam(namen), IP-adres(sen) en gps-gegevens vallen onder persoonsgegevens.

3. Je persoonsgegevens verwerken
SSI International GmbH, SSI Training Centers, je SSI Instructor en andere SSI Professionals kunnen allemaal betrokken zijn bij je opleiding, het verwerken en 
verstrekken van je brevet en daarom moeten wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
• Voor- en achternaam

• Adres, postbus

• Postcode en plaats

• Provincie, Land

• E-mailadres

• Telefoonnummers (optioneel)

• Geboortedatum

• Geslacht

• Foto

• Taal

• SSI Master ID

• Type opleiding, voortgang opleiding

• Brevetgegevens (nummer, datum, instructeur, 
instructeursnummer, aantal duiken bij brevettering, 
jaar van brevettering)

• Aansluiting bij een trainingscentrum

• Geogra!sche gegevens in MySSI-app

• Medische informatie

• Verzekeringsinformatie (indien van toepassing)

• SSI Professional-nummer (alleen voor 
SSI Professionals)

• Informatie kwaliteitszorg (voor Professionals)

OPMERKING: de persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn uitsluitend bedoeld voor het verzorgen van de opleiding, de verwerking, afgifte en het verstrekken 
van brevetten en het beheer van je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het MySSI-systeem.

Door je te registreren in het MySSI-systeem heb je toegang tot SSI digitale lesmaterialen, het digitale logboek, brevetten en meer op de website van SSI www.
divessi.com of in de mobiele MySSI-app. Ook SSI International GmbH (SSI), je SSI Training Center, SSI Instructors en SSI Professionals hebben toegang tot je 
persoonsgegeven ten behoeve van opleiding en brevettering.

Ga voor meer informatie naar het SSI Privacybeleid op https://my.divessi.com/myssi_privacy. Daar lees je meer over gegevensverwerking, MySSI, de 
aanverwante diensten van SSI en hoe je brevet automatisch wordt aangemaakt na afronding van de opleiding.

Wanneer je je registreert op MySSI, ontvang je per e-mail je gebruikersnaam en wachtwoord. Ook ontvang je een link naar het SSI Privacybeleid waarin wordt 
beschreven hoe je gegevens zullen worden gebruikt. Je bent verplicht om je MySSI-account te activeren. Alleen dan heb je toegang tot je persoonlijke pro!el, 
trainingsvoortgang, brevetten, opleidingsniveau en veel meer.

Na afronding van alle theorie- en zwembadlessen en de opleidingsduiken in het buitenwater verwerkt SSI de informatie voor je digitale brevet - je naam, 
klantnummer (Master ID), SSI Training Center, brevetterende instructeur, het jaar dat je begon met duiken, je ervaring, het aantal duiken en de datum van 
afgifte. Al deze informatie is beschikbaar in je MySSI-account.

De beschreven verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van een overeenkomst (Artikel 6 (1) (b) General Data Protection Regulation).

Door registratie in MySSI geef je toestemming voor het delen van je persoonsgegevens: naam (voor- en achternaam), adres (postbus), postcode, plaats, 
provincie, land, e-mailadres, telefoonnummers (optioneel), geboortedatum, foto, taal, geslacht, SSI Master ID, type opleiding, voortgang van de opleiding en 
brevetgegevens (naam, SSI Training Center, brevetterende instructeur, jaar dat je begon met duiken, ervaringsniveau, aantal duiken en datum van afgifte), 
plus het Training Center waarbij je bent aangesloten. Ook geef je toestemming om alle informatie die je uit vrije wil hebt verstrekt en die is opgeslagen in 
MySSI (zoals polissen van duikverzekeringen (indien van toepassing), medische verklaring voor cursist en Professional) voor het verwerken van brevetten 
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door andere SSI Service Centers, te delen. Je kunt zelf kiezen bij respectievelijk met welk SSI Service Center of SSI Training Center wereldwijd je je wilt 
aansluiten of zaken wilt doen. Meld je voor een volledig overzicht van alle Service Centers en Training Centers aan op https://my.divessi.com/ssi of https://
my.divessi.com/divecenter.

Nadat jij toestemming hebt gegeven, mogen SSI Training Centers je persoonsgegevens als hierboven beschreven openen om je te identi!ceren, om de status 
van je opleiding en brevetten te veri!ëren of om je vervolgopleidingen en diensten aan te bieden op basis van je duikervaring. Ga voor meer informatie 
over de verwerking van relevante gegevens en het delen van informatie die in het MySSI-systeem beschikbaar is, naar het MySSI Privacybeleid op https://
my.divessi.com/myssi_privacy.

De wettelijke grondslag voor de beschreven verwerking is toestemming (Artikel 6 (1) (a) General Data Protection Regulation).

4. Speciale regels voor jongeren onder de 16 jaar

Jongeren onder de 16 jaar kunnen zonder de expliciete toestemming van hun ouder of verzorger niet deelnemen aan een SSI opleiding. Persoonsgegevens 
van jongeren onder de 16 jaar worden alleen gebruikt in de context van de opleiding en het verstrekken van brevetten zoals hierboven beschreven.

Jongeren onder de 16 jaar die www.diveSSI.com bezoeken, kunnen zich niet registreren in het MySSI-systeem noch dit gebruiken zonder toestemming van 
hun ouder of verzorger. SSI adviseert met klem dat de ouder of verzorger de activiteiten van de jongere op internet goed in de gaten houdt totdat deze 
jongere de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt.

5. Je persoonsgegevens overdragen aan derden

In het geval van een duikongeval of een klacht tegen een SSI Professional mag het SSI Training Center je persoonsgegevens via e-mail op info@diveSSI.
com overdragen aan SSI (SSI International GmbH, Johann-Hoellfritsch-Straße 6, 90530 Wendelstein, Duitsland). Indien wettelijke verplicht kan het nodig 
zijn om dezelfde informatie te verstrekken aan andere SSI Service Centers of derden die bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn betrokken, zoals 
verzekeringsmaatschappijen, de autoriteiten of andere bedrijven die gelieerd zijn aan SSI. Dit geldt uitsluitend ten behoeve van het voldoen aan de 
opleidingseisen, de naleving van wettelijke verplichtingen en het waarborgen van onze rechtmatige belangen.

Je SSI Training Center zal je persoonsgegevens ook overdragen aan SSI wanneer je persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt. Indien nodig geldt 
dit ook voor de medische verklaring voor de cursist of SSI Instructor/Professional ten behoeve van het beheer en de verwerking van je opleiding en brevetten 
door SSI in het MySSI-systeem – my.diveSSI.com.

De verwerking en opslag van je persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van SSI (Artikel 6 (1) (f ) General Data 
Protection Regulation).

Wij kunnen je persoonsgegevens ook overdragen aan de volgende dienstverleners ten behoeve van afronding van je opleiding:
• IT-dienstverleners en/of hostingproviders

• Dienstverleners op het gebied van software-
oplossingen die SSI ok ondersteunen met 
diensten als marketingtools, marketingbureaus, 
dienstverleners op het gebied van communicatie 
en callcenters;

• Derden die diensten aan jou verlenen, zoals - 
pakketdiensten voor de a"evering van je brevetten, 
betaaldiensten en banken voor de verwerking 
van betalingen;

• Andere noodzakelijke derden, zoals - accountants, 

verzekeringsmaatschappijen, juridische 

functionarissen, enz.;

• Ambtenaren en overige overheidsinstellingen zoals 

wettelijk geregeld, bijvoorbeeld - belastingdienst, 

enz.; en

• Partners binnen de duikindustrie ten behoeve van 

gepersonaliseerde reclame voor duikopleidingen, 

producten en diensten met goedkeuring van 

de gebruiker. Hieronder vallen onder andere 

reclame voor duikverzekeringen, lidmaatschappen 

voor duikers, de promotie voor lokale 

opleidingsprogramma's en evenementen van 

Training Centers, enz.

De verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 (1) (f ) General Data Protection Regulation).

SSI zal je persoonsgegevens alleen overdragen aan externe dienstverleners wanneer zij de gegevens namens ons verwerken. Wij sluiten een overeenkomst 
voor de verwerking van de gegevens af zodat je gegevens veilig zijn en onze informatie uitsluitend wordt gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

6. Overdracht van je persoonsgegevens aan derden buiten de VS/EU/EER

SSI zal je persoonsgegevens aan SSI Service Centers of andere contractuele partners buiten de VS/EU/EER overdragen ten behoeve van veri!catie 
van je SSI opleiding en brevetten. Een dergelijke overdracht verandert echter niets aan onze verplichting om je persoonsgegeven in overeenstemming 
met dit privacybeleid te beschermen. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend aan derden of een internationale organisatie overdragen indien de 
gegevensverantwoordelijke voor geschikte beveiligingsmechanismen heeft verzorgd.

Wanneer informatie wordt overgedragen aan een partij buiten de VS/EU/EER en ongeacht of dit is aan een SSI partner of leverancier in een land dat niet 
onderhevig is aan een besluit van de Europese Commissie dat het beschermingsniveau passend verklaart, worden gegevens adequaat beschermd door de 
door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepaling: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/
data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Meer informatie over gepaste certi!cering onder de Amerikaanse 
Privacy Shield-wetgeving vind je op https://www.privacyshield.gov. Ga voor bindende bedrijfsregels inzake privacy van een leverancier naar: https://
ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en.

7. Gegevensbeveiliging

SSI neemt een aanzienlijk aantal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of 
onbevoegde wijziging, verwijdering, verlies, diefstal, weergave, doorgifte, reproductie, gebruik, wijziging of toegang. SSI en onze medewerkers voldoen 
aan de regelgeving inzake vertrouwelijkheid en dataprivacy. Voor alle bevoegde vertegenwoordigers die toegang hebben tot je persoonsgegevens om hun 
professionele taken uit te voeren, gelden dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en dataprivacy van toepassing.
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8. Gegevens bewaren
SSI bewaart je persoonsgegevens voorzover dit is toegestaan in het Privacybeleid. Na a"oop van de relatie zal SSI je gegevens alleen bewaren voor de 
doeleinden die in deze overeenkomst zijn bepaald. Daarnaast kan je SSI Training Center door SSI of op basis van de lokale wetgeving worden verplicht om 
je cursusdossier langere tijd te bewaren. In overige gevallen hoeft SSI je persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is voor administratieve 
doeleinden en om zichzelf te beschermen tegen rechtsvorderingen. Meer informatie over het bewaarbeleid van SSI vind je op https://my.divessi.com/myssi_
privacy.

In het geval dat een geregistreerde gebruiker het MySSI account niet activeert en binnen 12 maanden na registratie niet wordt gebrevetteerd, worden de 
gebruikersgegevens en het gebruikersaccount automatisch uitgeschakeld in het MySSI systeem.

Meer informatie over het bewaarbeleid in MySSI vind je in het MySSI Privacybeleid op https://my.divessi.com/myssi_privacy.

9. Je rechten
Dit zijn je rechten met betrekking tot de verwerking en opslag van je persoonsgegevens door SSI:
• Je hebt het recht om je persoonsgegevens op SSI te 

openen en er een kopie van te ontvangen, Art. 15 
General Data Protection Regulation (GDPR).

• Als je persoonsgegevens onjuist of niet langer 
actueel zijn, heb je het recht om de informatie aan 
te passen, Art. 16 

• GDPR:

• Je hebt het recht op ontvangst van een bevestiging 
dat je persoonsgegevens uit MySSI zijn verwijderd, 
(‘recht op vergetelheid’), Art. 17 

• GDPR:

• Je hebt het recht op ontvangst van een kopie van je 
persoonsgegevens in een gebruikelijke en leesbare 
indeling. Je hebt ook het recht om te weten dat wij 
je gegevens mogen overdragen aan een andere 
verantwoordelijke Art. 20 

• GDPR:

• Je hebt het recht op ontvangst van een kopie 
van beperking van verwerking indien aan de 
voorwaarden is voldaan, Art. 18 

• GDPR:

• Je hebt het recht om geen onderwerp te zijn van 
een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op 
een geautomatiseerd proces, met inbegrip van 
pro!lering, die kan leiden tot juridische stappen of 
soortgelijke e#ecten, Art. 22 

• GDPR:

10. Je recht op bezwaar
Tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing mag je bezwaar maken.

Zelfs wanneer wij je gegevens verwerken om rechtmatige redenen, heb je altijd het recht om bezwaar te maken indien daar op basis van je speci!eke situatie 
redenen voor zijn.

Teneinde SSI je verzoek aangaande bovenstaande rechten kan verwerken en te waarborgen dat je persoonsgegevens niet worden verstrekt aan onbevoegde 
derden, verzoeken wij je per e-mail aan SSI een korte omschrijving en duidelijke richting te sturen met betrekking tot je bezwaar en/of verzoek tot wijziging 
van je persoonsgegevens die bij SSI zijn opgeslagen.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens in het land of de provincie waar je woont of werkt indien je van mening 
bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, Art. 77 

GDPR:

Handtekening deelnemerNaam deelnemer (in blokletters)

Naam van ouder/verzorger (indien van toepassing en in blokletters) Handtekening van ouder/verzorger (indien van toepassing)

Datum (DD/MM/JJ)

Datum (DD/MM/JJ)


