PRIVACY & COOKIE POLICY VEERSTICHTING
1. Inleiding
De Veerstichting neemt jouw privacy erg serieus en draagt zorg voor een veilige manier
van de verwerking en gebruik van jouw (hierna: de betrokkene) informatie. In deze Privacy
& Cookie Policy geven wij uitleg over welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk
doel wij dit doen. Ook geven wij in deze Privacy & Cookie Policy aan welke rechten jij hebt
met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. In het
geval dat je vragen hebt kun je altijd contact opnemen via info@veerstichting.nl.
2. Over Veerstichting
De Veerstichting ‘VeerStichting’ is gevestigd aan de Middelstegracht 87-D, 2312 TT
Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 41165761. Veerstichting is ten aanzien van de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Veerstichting de verwerkingsverantwoordelijke.
3. Hoe gebruikt de Veerstichting jouw persoonsgegevens?
In het overzicht hieronder staat welke gegevens worden verzameld, waarom en voor
welke doeleinden. Per kolom wordt aangegeven welke persoonsgegevens de
Veerstichting gebruikt, wat de juridische grondslag is voor de verwerking, het doel van de
verwerking en de bewaartermijn.
De persoonsgegevens van de betrokkene worden in geen geval overgemaakt aan
derden, noch voor informatieve, noch voor commerciële doeleinden.
Persoonsgegevens

Rechtsgrond

Doeleinde

Bewaartermijn

Algemeen: voornaam, achternaam,
geslacht, geboortedatum,
e-mailadres, telefoonnummer
Voor student: studie, studiefase,
studiesector
Voor vormgever: beroep,
beroepsector

Uitvoering van de
overeenkomst

Het organiseren van het
symposium

Zo lang als noodzakelijk
voor dit doeleinde

Bedrijfsnaam, naam
contactpersoon, contactgegevens,
factuurgegevens

Uitvoering van de
overeenkomst

Financiële administratie

Ten minste zeven jaar

Algemeen: voornaam, achternaam,
geslacht, geboortedatum,
e-mailadres, telefoonnummer,
interesses
Voor student: studie
Voor vormgever: beroep

Uitvoering van de
overeenkomst

Het maken van een VeerMatch

Zo lang als noodzakelijk
voor dit doeleinde

Adresgegevens

Uitvoering van de
overeenkomst

Goodiebags actie

Tot het einde van de
actie (1 juli 2020)

Accountgegevens en e-mailadres

Uitvoering van de
overeenkomst

Indien aangemeld voor de
nieuwsbrief, voorzien van
informatieve nieuwsberichten

Zo lang als noodzakelijk
voor dit doeleinde

4. Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?
Veerstichting heeft persoonsgegevens over jou in bezit, omdat jij die persoonsgegevens
aan ons verstrekt hebt.
5. Wat zijn jouw rechten?
Overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je
over een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en de verwerking
ervan:
Recht op inzage: je hebt steeds de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens (incl.
verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn),
die bij de Veerstichting zijn vastgelegd, op te vragen ter inzage.
Recht op rectificatie: je hebt steeds de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens te laten
verbeteren of aan te vullen.
Recht op gegevensverwijdering: je hebt onder voorwaarden de mogelijkheid om op
simpel verzoek de verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen.
Recht op beperking van de verwerking: je hebt onder voorwaarden de mogelijkheid om
een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens naar de toekomst toe te
vragen.
Recht op bezwaar: je hebt onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te
dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onder meer direct
marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid: je hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in
een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen
aan derden.
Indien je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je ons schriftelijk contacteren
via het e-mailadres info@veerstichting.nl. Wij nemen zo snel als mogelijk maar in ieder
geval binnen een maand na jouw verzoek contact met je op.
6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de enkele verwerkers waaronder ons
CRM-systeem.
De Veerstichting geeft daarnaast enkel in het geval van een wettelijke verplichting
gegevens door aan een derde partij.

7. Wat zijn cookies en hoe gebruikt de Veerstichting ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van de
Veerstichting worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in
het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden
opgeslagen.
Op onze website worden sessiegebonden, functionele cookies (tijdelijke cookies die
verdwijnen zodra je de browser sluit) gebruikt voor de volgende doeleinden:

Naam

PHPSESSID

Techniek

Domein

Doel

Geldigheid

Link
Privacy
Extern

Cookie

www.veerstichting.nl

Het
verwerken
van een simpel
bericht wanneer
een formulier is
ingevuld, welke
weer kan worden
gegeven op een
andere pagina

Tot einde
bezoek

n.v.t.

8. Waar kan ik terecht met klachten en/of vragen?
Indien je na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen
omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens of omtrent cookies heeft, kan je ons
contacteren via het e-mailadres info@veerstichting.nl. Wij streven ernaar om binnen een
maand na jouw verzoek contact met jou op te nemen. Daarnaast is het mogelijk om
contact op te nemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van
privacybescherming: Autoriteit Persoonsgegevens.
9. Aankondiging wijzigingen
Deze Privacy & Cookie Policy is voor het laatst gewijzigd op 9 juni 2020.

