
PRIVACYVERKLARING 

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden strengere regels voor 
organisaties die persoonsgegevens verwerken. Daarnaast krijgen de betrokken personen meer rechten. 

Uw privacy is voor Breda Aviation / Flight Academy Breda van groot belang. Wij gaan dan ook bijzonder 
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten 
en onze plichten die gelden op grond van de AVG. 

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij uw ip-adres en de pagina’s die u bekijkt. Als u besluit zich 
voor een voorlichtingsdag aan te melden, kunnen wij daarnaast de volgende gegevens van u verzamelen: 

 Voor- en achternaam; 
 Geslacht; 
 Geboortedatum; 
 E-mailadres. 

Wanneer u zich aanmeldt voor de selectieprocedure, dan verwerken wij de volgende gegevens: 

 NAW-gegevens; 
 BSN; 
 Identiteitsbewijs; 
 Uw curriculum vitae en motivatie; 
 Selectiegegevens (psychologisch rapport, onderzoek vliegaanleg en vliegmedische keuring). 

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS? 

We verzamelen uw gegevens voor de volgende doelen: 

 Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;  
 Het administreren van uw aanmelding voor een voorlichtingsdag. 
 Het doorlopen van het selectietraject om piloot te worden. 

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U verleent ons toestemming door het 
invullen van een formulier op de website en akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. 

HOE WIJ MET UW GEGEVENS OMGAAN 

Breda Aviation / Flight Academy Breda neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast worden alle medewerkers geïnformeerd en bewust gemaakt 
van de privacy-gevoeligheid van uw gegevens en hoe ze daar zorgvuldig en onder strikte geheimhouding mee 
moeten omgaan. 

LEVERANCIERS DIE GEGEVENS VOOR ONS VERWERKEN 

De persoonsgegevens die u invoert via deze website worden volgens de AVG verwerkt. Breda Aviation / Flight 
Academy Breda maakt daarbij gebruik van diensten van derden om gegevens in opdracht te verwerken. Met 
deze dienstverleners heeft de Breda Aviation / Flight Academy Breda verwerkersovereenkomsten afgesloten. 

TOEGANG 



Alleen medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij het organiseren van voorlichtingsdagen of het 
selectieproces kunnen uw gegevens raadplegen. Zij raadplegen uw gegevens slechts voor zover dat 
noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun werkzaamheden. 

In geval van de afhandeling van een klacht of incident kan het nodig zijn dat een klachtenfunctionaris, 
kwaliteitscoördinator of leidinggevende van Breda Aviation / Flight Academy Breda inzage hebben in uw 
gegevens. 

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS 

Als betrokkene heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet 
vastgelegd. 

U hebt de volgende rechten: 

 Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen; 
 Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij van u verwerken; 
 Het laten corrigeren van fouten; 
 Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 Intrekken van toestemming; 
 Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken via 
onderstaande contactgegevens. 

COOKIES OP DE WEBSITE 

Op onze website (https://www.breda-aviation.nl) gebruikt Breda Aviation / Flight Academy Breda analyserende 
cookies. Deze analyserende cookies zijn nodig om onze bezoekersstatistieken bij te houden. Wij maken gebruik 
van Google Analytics. Dit systeem houdt bij welke pagina's onze bezoekers bekijken, wat de bezoekersaantallen 
van onze website zijn, welke browser en schermresolutie bezoekers gebruiken en nog veel meer. Deze 
informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te 
optimaliseren. Zo wordt onze website beter toegankelijk. 

HEEFT U EEN VRAAG OF KLACHT? 

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze 
Data Protection Officer. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij 
Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

CONTACTGEGEVENS 

Breda Aviation / Flight Academy Breda 
Breda International Airport 
Bredasebaan 3 
4744 RZ Bosschenhoofd 

Data Protection Officer: 
Marcia Hendriks 
T 0165 318167 
E directie@breda-aviation.nl 


