Wie vraagt er aan?
Bedrijven

Werkgever

Wat voor een
aanvraag/verzoek?
Status

Informatie
bevoegdheden

Bestaat er een
grondslag?
Artikel 6, lid 1, sub f
Een werkgever moet de
belangen van zijn
werknemer kunnen
behartigen zodat deze
zijn werk kan uitvoeren.

Antwoord Kiwa

Artikel 6, lid 1, sub f
Een werkgever moet de
belangen van zijn
werknemer kunnen
behartigen zodat deze
zijn werk kan uitvoeren.

Idem.

Kiwa moet na het indienen van een aanvraag door een bedrijf
kunnen aangeven wat de status is. Uitzondering is wanneer de
persoon zelf een aanvraag heeft gedaan, in dat geval wordt geen
informatie verstrekt en wordt verwezen naar de aanvrager.
Het staat de persoon vrij om via een verklaring (telefonisch of
schriftelijk) aan te geven dat het bedrijf zijn of haar belangen zal
behartigen.

Kiwa kan met bedrijven corresponderen over de manier waarop aan
vereisten moet worden voldaan. Deze eisen staan globaal op onze
website maar kunnen ook telefonisch of schriftelijk worden
besproken na het doen van een aanvraag.
Kiwa Register zal geen inhoudelijke informatie over gevoelige
persoonlijke documenten geven

Verificatie

ATO/DTO/RTF

Status

Artikel 6, lid 1, sub f
Een werkgever moet de
belangen van zijn
werknemer kunnen
behartigen zodat deze
zijn werk kan uitvoeren.

Bedrijven moeten kunnen nagaan of hun personeel voldoende
gekwalificeerd is en in bezit is van een bevoegdheid om een functie
uit te kunnen voeren.

Artikel 6, lid 1, sub f
Een opleider moet de
belangen van

Kiwa moet na het indienen van een aanvraag door een opleider
kunnen aangeven wat de status is. Uitzondering is wanneer de

Deze matrix refereert aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Kiwa Register geeft overigens alleen een “is geldig en door ons
uitgegeven” antwoord. Er worden dus geen nieuwe gegevens
gedeeld.
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Informatie
bevoegdheden

kandidaten kunnen
behartigen zodat deze
zijn werk kan uitvoeren

persoon zelf een aanvraag heeft gedaan, in dat geval wordt geen
informatie verstrekt en wordt verwezen naar de aanvrager.

Artikel 6, lid 1, sub f
Een opleider moet de
belangen van
kandidaten kunnen
behartigen zodat deze
zijn werk kan uitvoeren

Idem.

Het staat de persoon vrij om via een verklaring (telefonisch of
schriftelijk) aan te geven dat de opleider zijn of haar belangen zal
behartigen.

Kiwa kan met bedrijven corresponderen over de manier waarop aan
vereisten moet worden voldaan. Deze eisen staan globaal op onze
website maar kunnen ook telefonisch of schriftelijk worden
besproken na het doen van een aanvraag.
Kiwa Register zal geen inhoudelijke informatie over gevoelige
persoonlijke documenten geven

Instructeur/examinator

Informatie
bevoegdheden

Artikel 6, lid 1, sub f

Kiwa kan met instructeurs/examinators corresponderen over de
manier waarop aan vereisten moet worden voldaan. Deze eisen
staan globaal op onze website maar kunnen ook telefonisch of
schriftelijk worden besproken na het doen van een aanvraag.
Ook kunnen instructeurs/examinators nagaan of kandidaten
voldoende gekwalificeerd zijn en in bezit zijn van een juiste
bevoegdheid
Kiwa Register geeft overigens alleen een “is geldig en door ons
uitgegeven” antwoord. Er worden dus geen nieuwe gegevens
gedeeld.
Kiwa Register zal geen inhoudelijke informatie over gevoelige
persoonlijke documenten geven.

Autoriteit

EASA

Informatie
bevoegdheden

Artikel 6 lid 1 sub c

EASA heeft als taak handhaving van wet- en regelgeving die
betrekking hebben op luchtvaart en de veiligheid alsmede
ongevallen onderzoek. Hiervoor zijn de gegevens die Kiwa Register
tot zijn beschikking heeft relevant.

Verificatie

Artikel 6 lid 1 sub c

Idem

Deze matrix refereert aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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ICAO

Overige

Kennis/familielid/
Partner

Informatie
bevoegdheden
Verificatie
Status

Informatie
bevoegdheden

Artikel 49 lid 1 sub A en
lid 3
Artikel 49 lid 1 sub A en
lid 3
Artikel 6, lid 1, sub f

n.v.t.

Artikel 6, lid 1, sub f

Idem

Deze matrix refereert aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

n.v.t.
In bepaalde gevallen kan het handig/nodig zijn om een partner,
familielid of vriend een aanvraag te laten doen. Kiwa Register kan
dan ook aan hen informatie over de status van de aanvraag geven.
Er worden wel verificatievragen gesteld zoals aanvraagnummer en
geboortedatum.
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