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Begripsbepalingen	  

Artikel	  1	  

In	  deze	  regeling	  wordt	  verstaan	  onder:	  	  

a. NOvA:	  Nederlandse	  Orde	  van	  Advocaten;	  
b. BA:	  Beroepsopleiding	  Advocaten;	  
c. uitvoeringsorganisatie:	  de	  VOF	  Uitvoeringsorganisatie	  Beroepsopleiding	  Advocaten,	  welke	  

een	  samenwerkingsverband	  is	  van	  het	  CPO	  en	  Dialogue.	  Deze	  VOF	  heeft	  tot	  doel	  uitvoering	  
te	  geven	  aan	  de	  met	  de	  NOvA	  gesloten	  overeenkomst	  tot	  het	  uitvoeren	  van	  de	  BA;	  	  

d. CPO:	  Centrum	  voor	  Postacademisch	  Juridisch	  Onderwijs,	  onderdeel	  van	  de	  Radboud	  
Universiteit.	  Het	  CPO	  is	  op	  grond	  van	  een	  overeenkomst	  tussen	  de	  uitvoeringsorganisatie	  en	  
CPO	  verantwoordelijk	  voor	  het	  (doen)	  verzorgen	  van	  het	  onderwijs,	  de	  examinering	  en	  de	  
feitelijke	  organisatie	  van	  de	  BA	  (samen	  met	  Dialogue);	  

e. Dialogue:	  Dialogue	  Beroepsopleiding	  BV.	  Dialogue	  is	  op	  grond	  van	  een	  overeenkomst	  tussen	  
de	  uitvoeringsorganisatie	  en	  Dialogue	  verantwoordelijk	  voor	  het	  (doen)	  verzorgen	  van	  het	  
onderwijs	  en	  de	  feitelijke	  organisatie	  van	  de	  BA	  (samen	  met	  CPO);	  

f. persoonsgegeven:	  elk	  gegeven	  betreffende	  een	  geïdentificeerde	  of	  identificeerbare	  
betrokkene;	  	  

g. verwerking	  van	  persoonsgegevens:	  elke	  handeling	  of	  elk	  geheel	  van	  handelingen	  met	  
betrekking	  tot	  persoonsgegevens,	  waaronder	  in	  ieder	  geval	  het	  verzamelen,	  vastleggen,	  
ordenen,	  bewaren,	  bijwerken,	  wijzigen,	  opvragen,	  raadplegen,	  gebruiken,	  verstrekken	  door	  
middel	  van	  doorzending,	  verspreiding	  of	  enige	  andere	  vorm	  van	  terbeschikkingstelling,	  
samenbrengen,	  met	  elkaar	  in	  verband	  brengen,	  alsmede	  het	  afschermen,	  uitwissen	  of	  
vernietigen	  van	  gegevens;	  	  

h. betrokkene:	  degene	  op	  wie	  een	  persoonsgegeven	  betrekking	  heeft;	  	  
i. beheerder:	  functionaris	  die	  door	  de	  uitvoeringsorganisatie	  aangewezen	  is	  om	  in	  het	  kader	  

van	  dit	  reglement	  namens	  de	  uitvoeringsorganisatie	  bepaalde	  taken	  en	  bevoegdheden	  uit	  
te	  oefenen;	  	  

j. verstrekken	  van	  persoonsgegevens:	  het	  bekendmaken	  of	  ter	  beschikking	  stellen	  van	  
persoonsgegevens;	  	  

k. toestemming	  van	  de	  betrokkene:	  een	  vrije,	  specifieke	  en	  op	  informatie	  berustende	  
wilsuiting	  waarmee	  de	  betrokkene	  aanvaardt	  dat	  hem	  betreffende	  gegevens	  worden	  
verwerkt.	  	  



Verwerking	  van	  persoonsgegevens	  

Artikel	  2	  

De	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie	  draagt	  zorg	  voor	  de	  verwerking	  van	  persoonsgegevens.	  

Artikel	  3	  

1. Persoonsgegevens	  worden	  in	  overeenstemming	  met	  de	  wet	  en	  op	  behoorlijke	  en	  zorgvuldige	  
wijze	  verwerkt.	  	  

2. Persoonsgegevens	  worden	  voor	  welbepaalde,	  uitdrukkelijk	  omschreven	  en	  gerechtvaardigde	  
doeleinden	  verzameld.	  

Artikel	  4	  

Persoonsgegevens	  mogen	  slechts	  worden	  verwerkt:	  
a. indien	  de	  betrokkene	  voor	  de	  verwerking	  zijn	  ondubbelzinnige	  toestemming	  heeft	  verleend;	  	  
b. indien	  de	  gegevensverwerking	  noodzakelijk	  is	  voor	  de	  totstandkoming	  en	  uitvoering	  van	  een	  

overeenkomst	  met	  de	  betrokkene;	  	  
c. indien	  de	  gegevensverwerking	  noodzakelijk	  is	  om	  een	  wettelijke	  verplichting	  na	  te	  komen	  

waaraan	  de	  verantwoordelijke	  voor	  de	  gegevensverwerking	  is	  onderworpen;	  	  
d. indien	  de	  gegevensverwerking	  noodzakelijk	  is	  ter	  vrijwaring	  van	  een	  vitaal	  belang	  van	  de	  

betrokkene;	  	  
e. indien	  de	  gegevensverwerking	  noodzakelijk	  is	  voor	  de	  behartiging	  van	  het	  gerechtvaardigde	  

belang	  van	  de	  verantwoordelijke	  voor	  de	  gegevensverwerking;	  	  
f. in	  de	  in	  de	  Wet	  bescherming	  persoonsgegevens	  genoemde	  gevallen.	  	  

Artikel	  5	  

1. Persoonsgegevens	  worden	  niet	  verder	  verwerkt	  op	  een	  wijze	  die	  onverenigbaar	  is	  met	  de	  
doeleinden	  waarvoor	  ze	  zijn	  verkregen.	  	  

2. Bij	  de	  beoordeling	  of	  een	  verwerking	  onverenigbaar	  is,	  wordt	  in	  ieder	  geval	  
rekening	  gehouden	  met:	  
a. de	  verwantschap	  tussen	  het	  doel	  van	  de	  beoogde	  verwerking	  en	  het	  doel	  waarvoor	  de	  

gegevens	  zijn	  verkregen;	  	  
b. de	  aard	  van	  de	  betreffende	  gegevens;	  	  
c. de	  gevolgen	  van	  de	  beoogde	  verwerking	  voor	  de	  betrokkene;	  	  
d. de	  wijze	  waarop	  de	  gegevens	  zijn	  verkregen;	  	  
e. de	  mate	  waarin	  jegens	  de	  betrokkene	  wordt	  voorzien	  in	  passende	  waarborgen.	  	  

3. Verdere	  verwerking	  van	  de	  gegevens	  voor	  historische,	  statistische	  of	  wetenschappelijke	  
doeleinden,	  wordt	  niet	  als	  onverenigbaar	  beschouwd,	  indien	  de	  nodige	  voorzieningen	  zijn	  
getroffen	  ten	  einde	  te	  verzekeren	  dat	  de	  verdere	  verwerking	  uitsluitend	  geschiedt	  ten	  
behoeve	  van	  deze	  specifieke	  doeleinden.	  

Artikel	  6	  

De	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie	  stelt	  de	  betrokkene	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  doeleinden	  van	  de	  
verwerking	  waarvoor	  de	  gegevens	  zijn	  bestemd.	  Deze	  doeleinden	  zien	  toe	  op	  de	  organisatie	  of	  het	  
geven	  van	  onderwijs,	  de	  begeleiding	  van	  stagiaires	  door	  docenten	  en	  patroons	  en	  het	  behandelen	  
van	  verzoeken	  en	  geschillen.	  Hierbij	  worden	  persoonsgegevens	  verwerkt	  en	  uitgewisseld	  tussen	  de	  
uitvoeringsorganisatie,	  toeleveranciers,	  de	  NOvA,	  de	  orde	  van	  advocaten	  in	  het	  arrondissement	  en	  
de	  patroon.	  	  



Verstrekking	  van	  persoonsgegevens	  

Artikel	  7	  
	  
1. De	  beheerder	  verstrekt	  uitsluitend	  persoonsgegevens	  aan	  CPO,	  Dialogue	  en	  medewerkers	  van	  

CPO	  en	  Dialogue,	  indien	  dit	  niet	  onverenigbaar	  is	  met	  de	  doelstellingen	  van	  
de	  gegevensverwerking.	  	  

2. De	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie	  verstrekt	  uitsluitend	  persoonsgegevens	  aan	  
personen	  en	  instanties	  buiten	  de	  uitvoeringsorganisatie,	  indien	  dit	  niet	  onverenigbaar	  is	  met	  
de	  doelstellingen	  van	  de	  gegevensverwerking.	  	  

3. De	  beheerder	  doet	  mededeling	  aan	  de	  NOvA	  van	  :	  
a. deelname	  aan	  de	  BA	  door	  betrokkene;	  
b. het	  al	  dan	  niet	  succesvol	  afronden	  van	  de	  BA	  door	  betrokkene.	  

	  
Beheer	  van	  gegevens	  

Artikel	  8	  
	  
De	  directeur	  Bedrijfsvoering	  van	  CPO	  en	  de	  directeur	  van	  Dialogue	  zijn	  beheerder	  van	  de	  
persoonsgegevens.	  

Beveiliging	  en	  bewaring	  van	  persoonsgegevens	  

Artikel	  9	  
	  
1. De	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie	  treft	  passende	  technische	  en	  organisatorische	  

maatregelen	  om	  persoonsgegevens	  te	  beveiligen	  tegen	  enige	  vorm	  van	  onrechtmatige	  
verwerking	  of	  verlies.	  	  

2. Iedere	  beheerder	  treft	  de	  nodige	  maatregelen	  teneinde	  onrechtmatige	  verwerking	  van	  de	  
door	  hem	  beheerde	  gegevens	  te	  voorkomen.	  	  

	  
Artikel	  10	  
	  
1. Persoonsgegevens	  worden	  niet	  langer	  bewaard	  in	  een	  vorm	  die	  het	  mogelijk	  maakt	  de	  

betrokkene	  te	  identificeren,	  dan	  noodzakelijk	  is	  voor	  de	  verwerkelijking	  van	  de	  doeleinden	  
waarvoor	  zij	  worden	  verzameld	  of	  vervolgens	  worden	  verwerkt.	  	  

2. Persoonsgegevens	  mogen	  langer	  worden	  bewaard	  dan	  hiervoor	  bepaald	  voor	  zover	  ze	  voor	  
historische,	  statistische	  of	  wetenschappelijke	  doeleinden	  worden	  bewaard	  en	  er	  de	  nodige	  
voorzieningen	  zijn	  getroffen	  ten	  einde	  te	  verzekeren	  dat	  de	  desbetreffende	  gegevens	  
uitsluitend	  voor	  deze	  specifieke	  doeleinden	  worden	  gebruikt.	  	  

3. De	  beheerder	  ziet	  er	  op	  toe	  dat	  persoonsgegevens	  worden	  vernietigd	  indien	  en	  voor	  zover	  zij	  
conform	  het	  hiervoor	  bepaalde	  niet	  meer	  mogen	  worden	  bewaard.	  	  

Recht	  van	  inzage,	  afschrift,	  verbetering,	  aanvulling,	  verwijdering,	  afscherming	  	  en	  verzet	  

Artikel	  11	  
	  
1. Iedere	  betrokkene	  heeft	  recht	  van	  inzage	  in	  de	  over	  hem	  opgenomen	  persoonsgegevens.	  Een	  

verzoek	  hiertoe	  wordt	  schriftelijk	  ingediend	  bij	  de	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie	  of	  de	  
beheerder.	  	  

2. Op	  een	  verzoek	  om	  inzage	  wordt	  binnen	  vier	  weken	  na	  ontvangst	  positief	  besloten	  waarvan	  
binnen	  genoemde	  termijn	  schriftelijk	  aan	  de	  verzoeker	  mededeling	  wordt	  gedaan.	  	  



3. Elke	  betrokkene	  heeft	  met	  redelijke	  tussenpozen	  op	  zijn	  verzoek	  recht	  op	  een	  afschrift	  van	  de	  
over	  hem	  opgenomen	  persoonsgegevens.	  	  

4. Elke	  betrokkene	  kan	  een	  verzoek	  tot	  verbetering,	  aanvulling,	  verwijdering	  of	  afscherming	  van	  
de	  met	  betrekking	  tot	  hem	  opgenomen	  persoonsgegevens	  indienen	  bij	  de	  beheerder.	  	  

5. De	  beheerder	  geeft	  gevolg	  aan	  het	  verzoek	  indien	  de	  gegevens	  feitelijk	  onjuist	  zijn,	  onvolledig	  
of	  niet	  ter	  zake	  dienend	  zijn	  voor	  het	  doel	  waarvoor	  ze	  verwerkt	  zijn	  of	  op	  een	  ander	  wijze	  in	  
strijd	  zijn	  met	  dit	  reglement	  of	  met	  enig	  wettelijk	  voorschrift.	  Hiervan	  wordt	  de	  betrokkene,	  
alsmede	  degenen	  aan	  wie	  onjuiste	  gegevens	  van	  betrokkene	  zijn	  verstrekt,	  binnen	  vier	  weken	  
na	  ontvangst	  van	  het	  verzoek	  in	  kennis	  gesteld.	  	  	  

6. Indien	  de	  beheerder	  geen	  gevolg	  geeft	  aan	  het	  verzoek,	  doet	  hij	  hiervan	  binnen	  vier	  weken	  
na	  ontvangst	  	  van	  het	  verzoek	  gemotiveerd	  mededeling	  aan	  de	  verzoeker.	  De	  verzoeker	  heeft	  
het	  recht	  zich	  te	  wenden	  tot	  de	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie.	  De	  directie	  van	  de	  
uitvoeringsorganisatie	  besluit	  of	  alsnog	  aan	  het	  verzoek	  gevolg	  wordt	  gegeven.	  	  

	  
Artikel	  12	  
	  
1. Bij	  de	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie	  kan	  verzet	  worden	  aangetekend	  tegen:	  	  

a. iedere	  verwerking	  van	  persoonsgegevens;	  	  
b. iedere	  andere	  handeling	  of	  nalatigheid	  van	  een	  beheerder	  waardoor	  de	  

persoonlijke	  levenssfeer	  van	  de	  geregistreerde	  kan	  worden	  aangetast.	  	  	  
2. De	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie	  beslist	  binnen	  vier	  weken	  na	  ontvangst	  van	  het	  

verzet.	  	  
3. Verzet	  kan	  slechts	  worden	  aangetekend	  door	  een	  persoon	  of	  instantie,	  die	  hierbij	  een	  redelijk	  

belang	  heeft,	  dit	  ter	  beoordeling	  van	  de	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie.	  	  
4. Indien	  een	  verzet	  gegrond	  wordt	  verklaard	  neemt	  de	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie	  die	  

maatregelen	  die	  nodig	  zijn	  om	  de	  gevolgen	  van	  de	  desbetreffende	  handeling	  zo	  veel	  mogelijk	  
weg	  te	  nemen.	  	  

	  
Artikel	  13	  
	  
Indien	  een	  betrokkene	  niet	  in	  staat	  is	  zelf	  het	  recht	  van	  inzage,	  afschrift,	  verbetering,	  aanvulling,	  
verwijdering,	  afscherming	  	  of	  verzet	  uit	  te	  oefenen,	  kan	  hij	  een	  ander	  hiertoe	  schriftelijk	  machtigen.	  

Slotbepalingen	  

Artikel	  14	  

In	  gevallen	  waarin	  dit	  reglement	  niet	  voorziet	  beslist	  de	  directie	  van	  de	  uitvoeringsorganisatie.	  

Artikel	  15	  

1. Dit	  reglement	  wordt	  aangehaald	  als	  Reglement	  Bescherming	  Persoonsgegevens	  
Beroepsopleiding	  Advocaten.	  	  

2. Dit	  reglement	  treedt	  in	  werking	  op	  21	  oktober	  2016.	  
	  


