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Privacyverklaring

Inleiding
BOA neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.
In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in
dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan
dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@boa-amsterdam.nl.

Wie is BOA?
Coöperatieve Vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam u.a., hierna genoemd BOA, is een coöperatieve
vereniging gevestigd aan de Utrechtseweg 331 in (3731 GA) De Bilt. BOA is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt
persoonsgegevens met ons wanneer uw organisatie lid is van onze vereniging of wanneer u contact met ons hebt. Denk aan
uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
BOA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Het uitvoeren van onze overeenkomst
Met uw persoonsgegevens kunnen we:
-

u informeren over storingen en onderhoud aangaande het BOA netwerk;
u informeren over de status en toekomst van het BOA netwerk;
u informeren over algemene ledenvergaderingen;
u informeren over evenementen voor leden;
een goede dienstverlening aan u leveren.

Hiervoor verzamelen wij:
-

voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummers
e-mailadres
een beschrijving van uw rol (organisatorisch of technisch contactpersoon)

Het organiseren van evenementen voor leden
Met uw persoonsgegevens kunnen we:
-

u informeren aangaande het evenement, zoals het programma, toezenden;
een persoonlijke toegangspas voor u aanmaken;
u indelen bij de workshops;
voor u de programmaonderdelen boeken;
de studiereis boeken.

Hiervoor verzamelen wij:
-

voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummers
e-mailadres
(indien nodig) paspoortnummer en geldigheid i.v.m. hotelovernachtingen en vliegtickets

D

Datum: 30-04-2018
Versie: 1.0

Privacyverklaring

Contactformulier op de website
Met uw persoonsgegevens kunnen we:
-

u een persoonlijke antwoord sturen op uw vraag.

Hiervoor verzamelen wij:
-

naam
e-mailadres

Het verbeteren van onze website (gebruik cookies)
BOA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen.

Verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Voor de dienstverlening van BOA is het niet noodzakelijk om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

Met wie delen we persoonsgegevens?
BOA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. BOA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
BOA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien of aanpassen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door BOA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boa-amsterdam.nl.
BOA wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
BOA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen 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 als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk of via
info@boa-amsterdam.nl. (zie ook : www.boa-amsterdan.nl)
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Wat is onze visie op privacy?
BOA is zuinig op uw persoonsgegevens en heeft de intentie niet meer te verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor het
uitvoeren van onze dienstverlening.
Als we dit privacy statement herzien, zullen we u op de hoogte brengen door het nieuwe privacy statement op www.boaamsterdam.nl te publiceren. Wijzigingen in het privacy statement gaan in op het moment dat de herziene versie is
gepubliceerd op onze website. Het gebruik van onze website betekent dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.
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