Privacy voorwaarden
Inleiding
Dit zijn de privacy voorwaarden van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van
Tandartsen (hierna NWVT), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 40477848. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door
de NWVT ten behoeve van haar ledenadministratie en het organiseren van cursussen en
congressen voor tandheelkundige professionals. Beide activiteiten vinden plaats via het NWVT
administratiesysteem online.
NWVT respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen.
NWVT zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy
voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens
NWVT zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor haar ledenadministratie en de
organisatie van cursussen en congressen. Leden ontvangen via post en email een uitnodiging om
de activiteiten van NWVT bij te wonen. Het verstrekken van persoonsgegevens is een
noodzakelijke voorwaarde om een lidmaatschap met NWVT af te kunnen sluiten en/of een cursus
of congres, georganiseerd door NWVT, bij te wonen.

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens
NWVT heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat:
• De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschappen.
• De verwerking noodzakelijk is voor het op een degelijke manier organiseren van cursussen en
congressen
• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van deze taken
• De betrokkene wordt bij aanmelding voor cursussen of abonnementen toestemming
gevraagd voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Wij hebben de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit of gebruiken voor de doeleinden
zoals genoemd in deze privacy voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
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Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon / mobiel
E-mail
BIG-registratie-

•
•
•
•

of Studentnummer
Geboortedatum
Afstudeerdatum en
studieplaats
Soort lidmaatschap
Geslacht
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Verzameling van persoonsgegevens
Door het verzamelen van persoonsgegevens door NWVT, worden leden in staat gesteld staat om
maximaal gebruik te kunnen maken van het NWVT lidmaatschap, door o.a. deel te nemen aan
NWVT cursussen en congressen, tegen een gereduceerd tarief.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden
NWVT kan uw naam en adres aan organisaties verstrekken die betrokken zijn bij de verlening van
onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. Denk hierbij aan een drukkerij die
de mailing voor cursussen en congressen van NWVT verzorgt.
NWVT zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die niet verenigbaar
zijn met het bovengenoemde of als uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor ontbreekt.
NWVT zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen
van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons
verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en
integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. NWVT werkt samen met externe partijen, dit
zijn registers zoals het KRT (PE-online), waarbij sprake is van de verwerking van BIGregistratienummers.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
NWVT zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. NWVT bewaart
persoonsgegevens zolang de overeenkomst met het lid en/of cursusdeelnemer van kracht is. Als
de overeenkomst wordt beëindigd bewaart NWVT de persoonsgegevens gedurende een periode
van maximaal 12 maanden.

Rechten
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens
te ontvangen. Ook heeft u het recht NWVT te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan
te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van
belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van
uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te
vragen die wij van u hebben geadministreerd.
U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met de NWVT via info@nwvt.nu of per brief naar
NWVT, Postbus 1, 4286 ZG ALMKERK. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor
hebben gegeven aan uw verzoek, dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wijziging van de privacy voorwaarden
NWVT kan deze privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en
bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van
die wijzigingen. De meest recente versie vindt u op onze website www.nwvt.nu

Contact
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het
secretariaat: info@nwvt.nu
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