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In dit Privacy Statement informeren wij u over de manier waarop wij binnen de Co-Raad Vrije
Universiteit (hierna Co-Raad VU) met uw persoonsgegevens omgaan.
De Co-Raad VU is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij kunnen
dit Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er aanpassingen zijn in de wijze waarop wij
uw persoonsgegevens verwerken of als dit nodig is op basis van de regelgeving. Over essentiële
wijzigingen zullen wij u informeren.
Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle nieuwe leden, huidige leden en alumni van de
Co-Raad VU. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op onze externe relaties.
Personen van wie de Co-Raad VU persoonsgegevens verwerkt zijn:
●
●
●
●
●

aspirant-leden;
huidige leden;
alumni;
contactpersonen van externe relaties;
personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie wij anderszins
persoonsgegevens verwerken in het kader van onze activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Co-Raad VU van u?
De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:
●

●

Persoonsgegevens door u aan ons verstrekt;
○ contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van de
overeenkomst met de Co-Raad VU. Dit zijn gegevens zoals naam en e-mailadres.
○ contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of
andere webformulieren. De precieze inhoud van de gegevens hangt af van de inhoud
van de contactformulieren en webformulieren;
○ andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt.
Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen;
○ persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociale media platforms zoals
LinkedIn. Dit zijn namen en contactgegevens;
○ persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites, zoals
bedrijfswebsites.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
●
●
●
●

Administratie van het ledenbestand in Genkgo en Google Drive;
Het versturen van de nieuwsbrief, de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en
andere mails via MailChimp;
Ten behoeve van onze activiteiten en de communicatie hieromtrent;
Voor het uitvoeren van evaluaties;
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Om anderzijds contact op te nemen, bijvoorbeeld voor het aangaan van een externe relatie;
Om gebruikersstatistieken op te stellen. Via Genkgo en MailChimp is het mogelijk om de
aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en
het clickgedrag in te zien. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over
individuele personen.

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de
grondslagen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij baseren ons op de
volgende grondslagen:
●

●

Toestemming
○ Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor
direct marketingdoeleinden, die nader zijn gespecificeerd bij het geven van uw
toestemming.
○ Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u
hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze
toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via
bestuur@co-raad.nl.
De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst of in de aanloop tot het
sluiten van een overeenkomst.
○ Indien u een lidmaatschap bij ons aangaat, verwerken wij uw persoonsgegevens
indien en voor zover dat voor het uitvoeren hiervan noodzakelijk is.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen?
Een deel van de informatie verkrijgen wij wanneer u deze actief aan ons verstrekt. Dit is bijvoorbeeld
het geval als u lid van ons bent of wordt, wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of activiteiten
en als u met ons een externe relatie aangaat. Ook kunnen wij informatie verkrijgen via zakelijke
sociale media zoals LinkedIn.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt. Meer specifiek gelden onderstaande bewaartermijnen.
●
●

Wij verwijderen uw persoonsgegevens als u uw toestemming heeft ingetrokken;
Wij bewaren uw persoonsgegevens in ons systeem tot één jaar na het beëindigen van de
relatie. Na deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens zijn alleen op een ‘need to know’ basis toegankelijk voor daartoe
geautoriseerde personen bij de Co-Raad VU. Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties
maken wij uw persoonsgegevens niet bekend tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze
wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen.
De partijen die uw gegevens ontvangen zijn websitebeheerder GenkGo en het nieuwsbrief programma
MailChimp. De gegevens die u bij uw inschrijving opgeeft worden verwerkt in GenkGo en MailChimp,
waarin wij ons ledenbestand bijhouden en waarmee wij digitale post versturen. GenkGo en MailChimp
nemen beide maatregelen voor de digitale beveiliging van uw gegevens;
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Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat
één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke evenement. In
dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld en alleen wanneer u zich
heeft aangemeld voor deelname aan dit evenement.
Persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze
vereniging.
Uw rechten
●

●

●

●
●
●
●
●
●

U moet binnen een maand na ontvangst van het verzoek geïnformeerd worden over de
uitvoering van uw verzoek (dit betreft bijvoorbeeld een verzoek tot wijziging of verwijdering
van uw gegevens);
Het recht op inzage in uw gegevens;
→ Hiervoor kunt u mailen naar bestuur@co-raad. U kunt ook zelf uw gegevens inzien
wanneer u inlogt op de website.
Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
→ Hiervoor kunt u mailen naar bestuur@co-raad. U kunt ook zelf uw gegevens wijzigen
wanneer u inlogt op de website.
Het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
→ Hiervoor kunt u mailen naar bestuur@co-raad.
Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
Het recht op overdracht van uw gegevens;
Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming;
Het recht een klacht in te dienen over de verwerking bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media
platforms. Evenmin is de Co-Raad VU verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van
cookies op die websites en social media platform.
Onze contactgegevens
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens,
kunt u contact met ons opnemen:
Co-Raad VU
Faculteit der Geneeskunde, kamer BK-42
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
w: www.co-raad.nl
e: bestuur@co-raad.nl

