Privacyverklaring
IFMSA-Nijmegen
In dit document leest u hoe IFMSA-Nijmegen omgaat met uw gegevens en privacy.

Wie zijn wij?
Stichting “International Federation of Medical Students’ Associations”-Nijmegen (IFMSA-Nijmegen)
is gevestigd aan Geert Grooteplein Noord 21, route 87, te Nijmegen. IFMSA-Nijmegen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) met KvK-nummer 09168973. U kunt ons bereiken per
e-mail (nijmegen@ifmsa.nl) of per post via:
IFMSA-Nijmegen
Geert Grooteplein Noord 21, huispost 87
6525 EZ NIJMEGEN

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken alleen gegevens die u aan ons geeft. Dit kunnen zijn:
•

voor- en/of achternaam;

•

leeftijd;

•

adresgegevens;

•

e-mailadres;

•

telefoonnummer;

•

studie en studiejaar;

•

bankrekeningnummer;

•

eventueel overige gegevens die u (schriftelijk, telefonisch of anders) aan ons geeft.

Waarom verwerken wij deze gegevens?
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor verschillende redenen, zoals:
•

het regelen van uw betaling;

•

het verzenden van onze nieuwsbrief;

•

het verzamelen van statistieken over onze evenementen;

•

contact met u opnemen als dit nodig is voor onze evenementen;

•

contact met u opnemen over veranderingen in onze evenementen;

•

om onze evenementen goed te laten plaatsvinden;

•

als wij dit volgens de wet verplicht zijn om te doen, bijvoorbeeld voor onze financiële administratie.
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Hieronder volgt een overzicht van welke gegevens wij kunnen verzamelen en de reden,
zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), hiervoor.
Voor- en/of achternaam
Leeftijd
E-mailadres
Telefoonnummer
Studie en studiejaar
Bankrekeningnummer
Eventueel overige gegevens die u (schriftelijk, telefonisch of anders) aan ons geeft

Gerechtvaardigd belang
Toestemming
Uitvoering overeenkomst (evenementen) of
toestemming (nieuwsbrief)
Uitvoering overeenkomst
Toestemming
Uitvoering overeenkomst of wettelijke verplichting
Gerechtvaardigd belang of uitvoering overeenkomst

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om te doen waarvoor wij uw gegevens verzameld hebben. Een overzicht over hoelang wij welke persoonsgegevens bewaren:
Voor- en/of achternaam
Leeftijd
E-mailadres
Telefoonnummer
Studie en studiejaar
Bankrekeningnummer
Overige gegevens die u ons schriftelijk
of telefonisch geeft

Tot na het evenement of tot na de vragenlijst die we
sturen na het evenement
Tot na het evenement of tot na de vragenlijst die we
sturen na het evenement
Tot na het evenement of tot na de vragenlijst die we
sturen na het evenement
Tot na het evenement of tot na de vragenlijst die we
sturen na het evenement
Tot na het evenement of tot na de vragenlijst die we
sturen na het evenement
Zeven jaar; dit is de verplichte bewaartermijn bepaald
in de wet
Tot het niet meer belangrijk is voor het doel waarvoor
u het aan ons heeft gegeven

Verder kan het ook zijn dat wij gegevens langer moeten bewaren volgens de wet, bijvoorbeeld voor
onze financiële administratie.

Delen van uw gegevens met andere organisaties of
personen
Andere organisaties of personen krijgen uw gegevens niet, behalve als dit moet omdat het in de
wet staat of omdat het nodig is om onze om onze overeenkomst uit te voeren. Als andere organisaties uw gegevens namens ons verwerken, maken wij afspraken om ervoor te zorgen dat zij goed
met uw gegevens omgaan en uw gegevens minstens even veilig zijn als bij ons. IFMSA-Nijmegen
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blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij zijn niet van plan uw gegevens door te geven
aan een organisatie buiten de Europese Unie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, of te laten verwijderen. Verder
heeft u recht om uw gegeven toestemming (deels) in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw gegevens door IFMSA-Nijmegen. U kunt ook een verzoek aan ons sturen om
uw gegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek om uw gegevens te bekijken, aanpassen, verwijderen, intrekken van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nijmegen@ifmsa.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het documentnummer en uw
burgerservicenummer (bsn) zwart voordat u hem naar ons stuurt. Dit kan u bijvoorbeeld doen met
de KopieID-app van Rijksoverheid.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek.
Wij willen u er verder op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
IFMSA-Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.
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