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Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) is ervan overtuigd dat 
de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is. Onder Centrum 
IKO wordt verstaan Centrum Internationale Kinderontvoering, het Mediation 
Bureau, de 116000 Hulplijn en LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child 
Abduction). Wij hechten er waarde aan dat onze dienstverlening transparant, 
persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies 
weet welke persoonsgegevens het Centrum IKO verzamelt en voor welke 
doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring 
beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. 
 
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen 
daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op 
www.kinderontvoering.org. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd zal het 
Centrum IKO dit communiceren via de website. 
 
Registratie persoonsgegevens 
Het Centrum IKO verwerkt persoonsgegevens die door u aan het Centrum IKO zijn 
verstrekt als sollicitant, relatie of andere professional. Daarnaast verwerkt het 
Centrum IKO mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt, maar die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze taken. Er worden alleen 
persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat 
noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Het Centrum IKO gebruikt 
de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze 
zijn verkregen.  Het betreft persoonsgegevens zoals: contactgegevens en andere 
persoonsgegevens die nodig zijn om contact met u te kunnen opnemen, gegevens 
die verstrekt zijn tijdens acquisitiegesprekken en kennismakingen, 
persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen en 
persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie. Het kan contactgegevens 
betrekken zoals: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-
mailadres.   
 
Doeleinden verzamelen persoonsgegevens 
Het voornaamste doel van het verzamelen van persoonsgegevens van professionals 
is het (wederom) contact kunnen opnemen voor informatie en advies. Een ander 
doel is om professionals uit te kunnen nodigen voor evenementen, lezingen enz. Tot 
slot worden persoonsgegevens verzamelt voor wervingsdoeleinden m.b.t. 
sollicitaties. 
 
Toegang tot en aanpassing van persoonsgegevens 
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Centrum IKO van u verzamelt en gebruikt, 
kunt u het Centrum IKO vragen om hiervan een overzicht te sturen. Het Centrum 
IKO zal u dan verzoeken om een kopie van uw legitimatiebewijs in te zenden ter 
verificatie van u als persoon. (U kunt hiervan een veilige kopie maken, dit is 
voldoende. De kopie van uw legitimatiebewijs zal ook geregistreerd worden in lijn 
met ons privacybeleid). Het inzageverzoek kunt u doen bij de Functionaris voor de 
Gegevensbescherming (FG) van het Centrum IKO.  Het Centrum IKO zal binnen vier 
weken schriftelijk op uw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Als u op 
grond van het overzicht persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, 
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verwijderen en/of afschermen, kunt u daarvoor een nieuw verzoek sturen. Het 
Centrum IKO zal ook binnen vier weken op dit verzoek reageren.  
 
Bewaartermijn 
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan 
noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke 
verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen 
de betreffende gegevens worden vernietigd.  
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Het Centrum IKO neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische 
maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat het Centrum IKO 
organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar 
medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar medewerkers aan een 
verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean-desk-policy. Ook 
wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt 
mogelijk gehouden. 
 
Het Centrum IKO schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening van tijd tot tijd 
een IT-beheerder in om onze technische diensten zo veilig en beschermd mogelijk 
te houden. Persoonsgegevens worden slechts aan IT-beheerders beschikbaar 
gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de 
betreffende diensten. Deze derden hebben een geheimhoudingsplicht.  
 
Website 
De websites van het Centrum IKO (www.kinderontvoering.org, 
www.mediationbureau.org, www.116000.nl en www.lepca.eu) maken gebruik van 
cookies voor een goede werking van de websites. Wij houden anonieme statistieken 
bij om zo de websites te kunnen verbeteren aan de hand van het gebruik van onze 
website. Op deze manier kan de website bijvoorbeeld verbeterd worden voor uw 
gebruikersgemak. Wij slaan geen IP-adressen of andere gegevens van bezoekers op. 
Op de websites van het Centrum IKO treft u links aan naar andere websites. Het 
Centrum IKO is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met 
persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.  
 
Contact 
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de 
Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het Centrum IKO.  
 
T: 088 – 800 9000 
E: info@kinderontvoering.org 
W: www.kinderontvoering.org 


