Privacyverklaring HighTechCentreDelft (HTCDelft)
24 mei 2018
HTCDelft is een stichting zonder winstoogmerk. Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en
onze relaties op de hoogte te houden over de gang van zaken rondom HTCDelft verwerken wij
privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In een aantal gevallen werken wij
daarbij samen met andere organisaties. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt
en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent
bijvoorbeeld dat wij:
•
•
•
•
•
•
•

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring;
het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde
dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te
zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden,
te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via
onderstaande contactgegevens.
Telefonisch:

015 36 491 60
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur

E-mail:

via info@htcdelft.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten, tijdens een bezoek aan onze evenementen/activiteiten en via
website www.htcdelft.nl kan je bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk
afhankelijk van welke diensten je gebruik maakt en functionaliteiten op onze website gebruikt. Wij
kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
• naam, achternaam
• titel
• bedrijfsgegevens (NAW)
indien van toepassing: datum ingang/beëindiging lidmaatschap
indien van toepassing: bedrag lidmaatschap

•
•
•
•
•
•
•

functie/rol
e-mailadres
telefoonnummer
geslachtskenmerk
cv/motivatiebrief
URL website, social mediakanalen
foto’s en filmmateriaal waar u in voorkomt kunnen worden gebruikt voor
communicatiedoeleinden en als middel om u te herkennen in de database waar onze
gegevens zijn opgeslagen.

•
•
•
•

gegevens over uw activiteiten op onze website
internetbrowser en apparaat type
locatiegegevens
(geanonimiseerd) IP-adres

Persoonlijke gegevens die alleen worden geregistreerd van (aankomende) studenten/stagiairs
• geboortedatum
• geboorteplaats en geboorteland
• kwalificatie beroep
• crebocode/leertraject/niveau
• leerbedrijf ID
• naam en telefoonnummer contactpersonen te bereiken in geval van nood
• onderwijsinstelling waar onderwijs wordt gevolgd
3. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst)
om de website te helpen analyseren hoe onze gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen
beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
De website htcdeflt.nl maakt gebruik van Google Analytics-cookies, hiervoor is een
bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te waarborgen is het laatste octet van
het IP-adres gemaskeerd, zijn de opties voor 'gegevens delen' uitgezet en wordt geen gebruik
gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
• om je in te schrijven als partnerbedrijf, relatie, student of stagiair;
• bedrijven die lid worden ontvangen een contract waarin persoonsgegevens zijn verwerkt.
De gegevens worden gebruikt voor onze financiële administratie;
• bedrijven die producten ter beschikking stellen aan HTCDelft ontvangen een Ter
beschikkingstellingsovereenkomst waarin persoonsgegevens zijn verwerkt;
• Studenten/stagiairs ontvangen een stageovereenkomst waarin persoonsgegevens zijn
verwerkt;
• om met jou te communiceren door middel van het verzenden van gepersonaliseerde of
(on)gepersonaliseerde elektronische nieuwsbrieven en/of post, e-Mail;
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden.
• om jouw vragen te beantwoorden via social media, per post of telefonisch;
• om je sollicitatie of aanvraag voor een stageplek te verwerken;
• om onze diensten en middelen die we hiervoor gebruiken zoals de websites te verbeteren;
• om de gebruikersgedragingen op de website te analyseren.
Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de
aangevraagde diensten. Zo organiseren wij regelmatig in samenwerking met derde partijen
evenementen/activiteiten waar wij uitnodigingen voor versturen. Dit kan ongepersonaliseerd of
gepersonaliseerd zijn. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a.
(met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt.
Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens
bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn
de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Analytics data: 50 maanden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de
desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier
waarop zij met jouw gegevens omgaan.
Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke
vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere
doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je
van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HTCDelft en heb je het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@htcdelft.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

