Privacy Statement CASS18+
Het Consortium Autisme Spectrum Stoornissen bij Volwassenen (hierna te noemen CASS18+) hecht
waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. CASS18+ houdt zich in
alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Zie hieronder: "Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens"
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
Persoonsgegevens.
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor uw deelname
aan Yammer, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Als CASS18+ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van dit Privacy Statement, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via: info@cass18plus.nl
VERKRIJGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
U verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan CASS18+, via de registratie op de
website www.cass18plus.nl
WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door CASS18+ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
•

Het verzorgen van de participantenadministratie (incl. het bijwerken van opleidingspunten via PEonline)

•

Om te kunnen deelnemen aan bijeenkomsten en cursussen.

•

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

•

Voor uitnodiging voor de Yammer website, het interne digitale communicatiemiddel
voor participanten van Cass18+. Waarvoor u wordt uitgenodigd na registratie van uw
lidmaatschap bij Cass18+ en waarbij u door acceptatie van de uitnodiging toestemming geeft om
uw gegevens op te slaan, conform het beleid van Yammer.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•

Adresgegevens organisatie

•

Titel

•

E-mailadres(sen) en IP-adressen

•

Telefoonnummer en mobiel telefoonnummer

•

Bedrijf /instelling gegevens waar u werkzaam bent (naam, bezoek, post- en factuuradres,
telefoon, e-mail, website)

•

Specialisme/functie of beroep

•

Big-nummer

•

Toestemming dat u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw bedrijfsgegevens
te vermelden om de website: www.cass18plus.nl

•

Akkoordverklaring met de contributiekosten.

•

Factuuradres

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij zullen de door u verstrekte gegevens in principe niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens
delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Mocht dit in onvoorziene
omstandigheden nodig zijn dan zullen wij u om toestemming vragen.
BEWAARTERMIJN
CASS18+ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bij beëindiging van uw deelname zullen de gegevens
worden vernietigd.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:
•

Alle personen die namens CASS18+ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.

•

Wij maken automatische back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.

•

Onze participanten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de
persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@cass18plus.nl
WIJZIGING IN DEZE PRIVACY STATEMENT
Cass18+ behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om
welke reden dan ook te wijzigen, binnen de grenzen van de privacyregelgeving. Uiteraard wordt u
hierover geïnformeerd.
KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct contact op te nemen via info@cass18plus.nl.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
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