
Privacystatement LCS Meldpunt Stage guidelines 

 

Luchtvaart Community Schiphol (hierna ‘LCS’) verwerkt voor het Meldpunt Stage guidelines 
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij jou over de gegevensverwerkingen die 
wij verrichten voor het in behandeling nemen van meldingen via het meldpunt.  

LCS is een stichting met als funding partners: Royal Schiphol Group, het ROC Amsterdam-Flevoland 
en KLM. LCS is de verwerkingsverantwoordelijke. 

De door jouw verstrekte persoonsgegevens worden enkel verwerkt door de 3 leden van de 
Commissie Meldpunt Stage guidelines (hierna ‘de Commissie MSG’). De secretarisrol van deze 
commissie is bij LCS belegd. De Commissie MSG bestaat uit 3 leden van: 

▪ Luchtvaart Community Schiphol (LCS) 
▪ Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 
▪ MBO Raad 

 

Contactgegevens: 

Onze contactgegevens: 
Evert van de Beekstraat 1-52 
1118 CL Schiphol 
T: 020-6018915 
http://www.luchtvaartcommunityschiphol.nl 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

De Commissie MSG verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je een melding hebt gedaan bij het 
Meldpunt Stage guidelines via de website van LCS. Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens 
verwerkt: 

• voor- en achternaam 

• emailadres 

• telefoonnummer melder 

• stagebedrijf 

• naam stagebegeleider bedrijf 

• onderwijsinstelling 

• naam stagebegeleider onderwijsinstelling 

• Telefoonnummer 

 

Tevens vragen we om een beschrijving van de klacht, zodat we deze in behandeling kunnen nemen. 

Het kan dat je in deze beschrijving nog aanvullende persoonsgegevens verstrekt. 

Het is niet mogelijk om anoniem melding te doen. 

tel:020-6018915
tel:020-6018915
http://www.luchtvaartcommunityschiphol.nl/


 

 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

De Commissie MSG verwerkt jouw persoonsgegevens voor het in behandeling nemen van jouw 
klacht. Hierbij onderzoeken ze wat er precies aan de hand is. Er wordt allereerst met jou contact 
opgenomen over jouw melding. Er kan ook contact worden opgenomen met de begeleider van je 
stagebedrijf en/of de begeleider vanuit je opleiding.  

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 

De Commissie MSG deelt jouw gegevens niet met andere partijen, dan welke betrokken zijn bij 
jouw melding, Dit zijn de stagebegeleider en begeleider vanuit jouw opleiding. Jouw gegevens 
worden niet voor andere doelen of met andere partijen gedeeld, tenzij jij daar voorafgaand 
toestemming voor hebt gegeven.  

Voor rapportage doeleinden worden jouw persoonsgegevens niet gebruikt. Rapportages zullen altijd 
strikt anoniem zijn.   

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

De Commissie MSG bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na afronding van de klacht, worden de 
gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Hierna worden deze geanonimiseerd.  

 

Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte? 

De Commissie MSG verwerkt alle persoonsgegevens binnen de Europese Economische ruimte (EER). 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens bijvoorbeeld in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken 
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Commissie MSG. 

Je kunt een dergelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen 
naar luchtvaartcommunity@schiphol.nl t.a.v. mevrouw F. David, Directeur Luchtvaart Community 
Schiphol. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen om je 
te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, in beginsel binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of 
aan te vullen, zodat we jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. 

mailto:luchtvaartcommunity@schiphol.nl


 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De Commissie MSG neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 
luchtvaartcommunity@schiphol.nl. 

 

Hoe je een klacht kan indienen 

De Commissie MSG wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens bij de bevoegde 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons. 

 

Wijziging privacystatement 

De Commissie MSG behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd deze privacyverklaring aan te 
passen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of 
in de systemen waarmee Luchtvaart Community Schiphol gegevens verwerkt, hetgeen een continu 
proces is. 
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