
 
 
 
 

Reglement en Privacy m.b.t. deelname  
Masterclass ‘Leiderschap in een veranderende technologische omgeving’  

 
Doelgroep  
De doelgroep van de masterclass zijn middenmanagers van bedrijven uit de CAO Metalektro.  

 
Kosten 
Aan deelname aan de masterclass zijn geen kosten verbonden. Het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is moet 
wel aangesloten zijn bij de CAO Metalektro en A+O-heffing betalen.  
 
Inrichting project & werkwijze  
Werving en aanmelding  
Deelnemers kunnen zich aanmelden via het formulier op 
https://jamesloopbaan.nl/sectoren/metaal/masterclassleiderschap/  

 

Met vragen over de inschrijving kunnen deelnemers bij James terecht op 030-7511900 

N.a.v. de aanmelding ontvangt de deelnemer bericht van James over de geplande masterclass.  
 
Als je vragen hebt over de inhoud van de masterclass, dan kun je contact opnemen met Marije Bakker (06 21 58 
21 29) 
 
Annulering en bevestiging masterclass 
Wanneer er minder dan 6 aanmeldingen zijn, zal de deelnemer hiervan bericht ontvangen en gaat de masterclass 
niet door. De deelnemer zal dan de mogelijkheid krijgen om zich in te schrijven voor de masterclass op andere 
data/locatie.  

 

Wanneer de deelnemer een definitieve bevestiging heeft ontvangen, wordt de deelnemer verwacht tijdens de 
masterclass waarvoor hij zich heeft ingeschreven. Indien een deelnemer verhinderd is, dan dient dit van tevoren 
bij James via info@jamesloopbaan.nl worden gemeld. 

 

Privacy voor deelname  

James en de betrokken partijen, FME, CNV Vakmensen, FNV Metaal, zijn gebonden aan geheimhouding en 
waarborgen de privacy van de deelnemer. In dit reglement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen 
en gebruiken en met welk doel.  

 

De persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij het verwerken van persoonsgegevens 
houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

Dat betekent onder andere dat wij: 

• de verzamelde gegevens alleen gebruiken voor het verwerken van aanmeldingen van de masterclass, het 
afnemen van een intakegesprek en het doen van opvolging na afloop van de masterclass; 

• we passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van 
partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

• de rechten van de deelnemer respecteren om de persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. 

mailto:info@jamesloopbaan.nl


 

Waarom gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door de deelnemer worden opgegeven. 
Deze persoonsgegevens bewaren wij zolang nodig is vanwege de onderstaande redenen. Daarnaast kunnen wij de 
persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de uitvoering van de Masterclass ‘Leiderschap in een 
veranderende technologische omgeving’. 

 

Wij bewaren deze gegevens om een aantal redenen: 

• Zodat wij sneller en gemakkelijker contact met de deelnemer kunnen opnemen als het gaat om de uitvoering 
van de Masterclass ‘Leiderschap in een veranderende technologische omgeving’ 

• Wij verstrekken de gegevens die gevraagd worden op het aanmeldingsformulier van de deelnemer aan de 
trainers welke de Masterclass ‘Leiderschap in een veranderende technologische omgeving’ uitvoeren in 2020-
2021. Als er een vermoeden bestaat van fraude of misbruik van onze website kunnen wij de persoonsgegevens 
aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

 

Welke persoonsgegevens gebruiken en bewaren wij? 

Wij kunnen de volgende gegevens voor de in dit reglement genoemde doelen gebruiken: 

• NAW-gegevens (naam en woonplaats) 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Geslacht 

• Functie en werkgever 

 

Rechten van betrokkenen 

Betrokken partijen vinden het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet hebt goed kunt uitoefenen. 
Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een mail naar privacy@fme.nl. 
FME zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Meer informatie over de 
rechten van jou als betrokkene vind je hier: https://www.fme.nl/nl/fme-privacyverklaring. 

 

Digitale formulieren 

Als je een (contact)formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons 
toestuurt bewaard. 

 

Wijzigingen in dit reglement 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit reglement.  

https://www.fme.nl/nl/fme-privacyverklaring

