Algemene voorwaarden van de
vormingen op afstand (webinars)
1. Toepassingsgebied
De private stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) biedt bedrijfsrevisoren, hun
stagiairs en andere medewerkers, alsmede eenieder die belangstelling heeft voor vraagstukken in
verband met het bedrijfsrevisoraat, permanente vormingsactiviteiten aan. Deze kunnen de vorm
aannemen van seminaries, studiedagen en informatiessessies en kunnen op afstand worden
gehouden.
Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid werkt en beroep doet op sprekers met de vereiste
bekwaamheden, wordt ten aanzien van de inhoud van de vormingen geen enkele garantie geboden
en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele
schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die door de sprekers
werden begaan in het kader van de aangeboden vormingen.

De onderhavige algemene voorwaarden regelen de inschrijving en de voorwaarden voor deelname
aan de vormingen op afstand (hierna "webinars" genoemd).
De inschrijving voor de webinar houdt de aanvaarding van deze voorwaarden in.

2. Inschrijving
(1) De inschrijving voor de webinar geschiedt via de website
-

of ICCI (https://www.icci.be/nl/vorming/evenementen);
of het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) (https://www.ibr-ire.be/nl/events/kalender).

(2) De inschrijving is persoonlijk.
Alle inschrijvers ontvangen uiterlijk de dag voor de datum van de webinar een bevestiging per email.
Vanaf mei 2021 zal deze bevestiging automatisch zijn. De deelnemer ontvangt een bevestiging per
e-mail zodra de inschrijving is voltooid.

3. Inschrijvingskosten
(3) Voor medewekers van bedrijfsrevisorenkantoren bedragen de inschrijvingskosten voor de
webinars 25 euro voor een webinar van 2 uur en 50 euro voor een webinar van 4 uur (2x 2 uur).
Het inschrijvingsgeld omvat de toegang tot de webinar en de digitale documentatie.

(4) Voor personnen extern aan het beroep bedragen de inschrijvingskosten voor de webinars 125
euro voor een webinar van 2 uur en 250 euro voor een webinar van 4 uur (2x 2 uur).
Het inschrijvingsgeld omvat de toegang tot de webinar en de digitale documentatie.

4. Deelname aan de webinar
(5) De documentatie met betrekking tot de webinar kan in principe uiterlijk de dag vóór de dag van
de webinar worden gedownload op het IBR-portaal.
Overdracht of publicatie van het materiaal van de webinar is niet toegestaan zonder voorafgaand
overleg met het ICCI en de betrokken spreker(s).
(6) De dag voor de webinar zal het ICCI de deelnemers een link naar de webinar toezenden.
Vanaf mei 2021 zal de toegangslink automatisch worden doorgegeven. De deelnemer ontvangt
deze link per e-mail zodra de inschrijving is voltooid.
Deze link is persoonlijk en een overdracht van de toegangslink aan een derde is niet toegestaan.
(7) Vormingsuren kunnen alleen worden toegekend aan ingeschreven personen met de status
"deelgenomen".
De status “deelgenomen” wordt toegekend aan elke deelnemer die daadwerkelijk aan ten minste
80% van de webinar heeft deelgenomen.
Een bevestiging van “deelname” kan tijdens de webinar worden gevraagd.
(8) Elke opname van een webinar door een deelnemer, met inbegrip van het maken van geluid en/of
beelden, is verboden.
(9) Na afloop van de webinar wordt de opname beschikbaar gesteld aan elke revisor en stagiair via
de website van het ICCI, mits de spreker met deze uitzending heeft ingestemd.
Deze opname is alleen voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren en/of verspreiden van deze opname
is niet toegestaan zonder voorafgaand overleg met het ICCI en de betrokken spreker(s).
(10) In geval van niet-naleving van deze voorwaarden zal de deelnemer een forfaitaire vergoeding van
250 euro moeten betalen.
Het ICCI behoudt zich het recht voor de deelnemer verdere inschrijving en/of deelname aan
vormingsactiviteiten te weigeren totdat aan het ICCI het bewijs van betaling van deze vergoeding
is overgelegd.

5. Intellectuele rechten
(11) De inhoud van de webinar en de aan de deelnemers ter beschikking gestelde documentatie
worden beschermd door het auteursrecht.
Voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding langs elektronische weg of op een
andere wijze, wijziging, netwerkgebruik of gebruik voor commerciële of openbare doeleinden met inbegrip van opname op een webpagina, op een intranet of voor interne of externe
verspreiding - is voorafgaande toestemming van de betrokken spreker(s) vereist.
Het afdrukken en downloaden van informatie voor persoonlijk gebruik is daarentegen toegestaan.
(12)Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de inhoud van de webinar of aan het
materiaal dat aan de deelnemer ter beschikking wordt gesteld.
Reproductie en/of verspreiding van het in het kader van de webinar verstrekte materiaal en/of
van de inhoud van de webinar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken spreker(s)
vormt een inbreuk op het Wetboek van economisch recht, waarvoor een vordering kan worden
ingesteld bij de hoven en rechtbanken

6. Portretrechten
Aangezien alle webinars worden opgenomen, hebben de deelnemers de keuze om hun camera al
dan niet te activeren en om al dan niet vragen te stellen. (Schriftelijke vragen zijn in principe de
regel).
Het activeren van de camera en het woord nemen door een deelnemer zal worden beschouwd
als een stilzwijgende aanvaarding om het beeld van de betrokken persoon vast te leggen, te
belichten, mee te delen of te reproduceren.

7. Bescherming van persoonsgegevens
(13) In het kader van de organisatie van opleidingen op afstand is het ICCI verplicht uw
persoonsgegevens te verwerken als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.
De doelstelling van het ICCI is de vervulling van haar opdrachten zoals omschreven in artikel 5 van
haar statuten: "(...) het verstrekken van adviezen aan bedrijfsrevisoren en aan derden over
onderwerpen die de revisorale opdrachten aanbelangen, en het organiseren van seminaries
betreffende het beroep van bedrijfsrevisor zowel voor bedrijfsrevisoren als voor derden. De
Stichting mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verbonden
zijn. Zij mag in het bijzonder haar medewerking verlenen aan en zich interesseren in elke activiteit
die gelijkaardig is aan haar doel. ”

Het is dus in het legitieme belang van het ICCI, om haar statutaire opdrachten te vervullen, om de
persoonlijke gegevens die u verstrekt om deel te nemen aan een vorming op afstand te
verwerken.
Het IBR is ook verplicht, krachtens haar wettelijke opdrachten vastgesteld door de wet van
7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren, om deel te nemen aan de organisatie van vormingen. Het Instituut heeft dan
ook het recht om, als gemachtigde ontvanger, uw persoonsgegevens te ontvangen om zijn
wettelijke taken te vervullen.
Het ICCI stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik
of wijziging. Als er desondanks een inbreuk wordt gepleegd op uw persoonsgegevens en als dit
een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal het ICCI u onverwijld op de hoogte
brengen van deze inbreuk, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de
GDPR.
U kunt een verzoek tot raadpleging, verbetering, verwijdering, beperking en, indien nodig,
overdracht van uw gegevens of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
het volgende adres: info@icci.be
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is te vinden in privacybeleid van
het ICCI, dat toegankelijk is via haar website: https://www.icci.be/nl/over-het-icci/icciprivacybeleid

