PRIVACYVERKLARING

De VvSL respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De manier waarop wij met
jouw persoonsgegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens Europese en
Nederlandse wetgeving.

beheerder van jouw persoonsgegevens
Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL)
Adres: Boschlust 8, 3701 CT ZEIST
E-mail: secretaris@vvsl.nl

doeleinden van de gegevensverwerking
De VvSL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het onderzoeken of je lid kunt worden van de vereniging en het uitvoeren van het lidmaatschap,
- het administreren van leden en het in verband daarmee berekenen en innen van contributies,
- het onderhouden van contact met leden via telefoon, e-mail, de digitale nieuwsbrief en het
verenigingstijdschrift DecaZine,
- het geven van voorlichting en het verzenden van informatie en informatiemateriaal aan leden en
niet-leden,
- het uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten voor leden en niet-leden en
- het verwerken van persoonsgegevens indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

de persoonsgegevens die de VvSL verwerkt
-

Persoonlijke naam- en adresgegevens,
geboortedata,
persoonlijke telefoonnummers en e-mailadressen en
naam- en adresgegevens van de onderwijsinstelling.

juridische grondslag voor de gegevensverwerking
De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats wanneer je als nieuw lid in de
ledenadministratie wordt opgenomen, wanneer er activiteiten plaatsvinden in het kader van het
lidmaatschap, wanneer leden en niet-leden verzoeken om voorlichting of het toezenden van informatie
of informatiemateriaal, wanneer leden en niet-leden zich aanmelden voor
professionaliseringsactiviteiten, dan wel indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

derden
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt:
1. In verband met de uitvoering door die derden van activiteiten van de vereniging en
2. indien wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

contact
Wanneer je een contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt, worden de gegevens die je
ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is
voor de volledige behandeling.

gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt
opgeslagen.
Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies. Daarmee zorgen wij ervoor dat onze website optimaal
werkt en blijft werken. Zo meet een cookie het verkeer op de website en wordt gemonitord hoe de
website presteert. Andere cookies zorgen voor de opslag van inloggegevens en voorkeuren.
Je kunt de cookies via je browser niet uitzetten.

inzage en correctie
Na schriftelijk verzoek heb je de mogelijkheid om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het
door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te verwijderen. Je kunt ons tevens altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft
om jouw persoonsgegevens door ons te laten verwerken.

opslag en verwijdering
Jouw persoonsgegevens worden in een adequaat beschermde omgeving in Nederland en Ierland
opgeslagen. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor jouw
lidmaatschap, voor het geven van voorlichting en het verzenden van informatie en informatiemateriaal
aan leden en niet-leden, het uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten voor leden en niet-leden of
zolang als bij wet verplicht is.

klachten
Indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet correct verwerken, kun je contact met
ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

privacyreglement
De VVSL beschikt over een uitgebreid privacyreglement waarin o.a. beschreven staat welke
persoonsgegevens wij registreren, met welk doel en op welke grondslag wij dat doen, hoe lang wij
deze gegevens bewaren en wat wij doen om deze gegevens te beveiligen.
* Bekijk of download het privacyreglement hier.

vragen
Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw
persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via secretaris@vvsl.nl.

