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Privacyverklaring                       

 
 
Margreet van Roest organiseert en regelt VOF, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 

Contactgegevens 

Margreet van Roest organiseert en regelt VOF 
Beeklaan 15 
6869 VG  Heveadorp 
 

Website  : www.morganiseren.nl  
Mail         : info@morganiseren.nl 
Telefoon : 06-55699566 of 06-46151565 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Margreet van Roest organiseert en regelt VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 
van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
- Voor- en achternaam 
- Titel 
- Geslacht 
- Geboortedatum (uitsluitend indien wij uw reis boeken) 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Betalingsgegevens 
- Werkgever 
- Functie 
- BIG registratienummer  
- Lidmaatschapsnummer van de betreffende beroepsgroep 
- Dieetwensen 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Het doorgeven van dieetwensen kan gerelateerd worden aan uw geloof. Hierdoor zullen wij 
gevoelige persoonsgegevens van u verwerken als u deze informatie aan ons doorgeeft.  
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Margreet van Roest organiseert en regelt VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen: 

- Het inschrijven van de scholing /evenement en u hiervan op de hoogte houden; 
- Het afhandelen van uw betaling; 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
- Informatieverstrekking in de vorm van badges / deelnemerslijsten inzake het betreffende  
  scholing / evenement waarop enkel naam, beroep/functie en werkgever /praktijk vermeld kunnen  
  worden;  
- Dieetwensen, voor het aanbieden van geschikte lunches c.q. maaltijden; 
- Het BIG registratienummer wordt gebruikt voor het toewijzen van accreditatiepunten; 
- Het verzenden van persoonsgebonden certificaten van deelname en of evaluaties; 
- NAW-gegevens en emailadressen kunnen gebruikt worden voor uitnodigingen van toekomstige 
  scholingen / evenementen op hetzelfde vakgebied; 
- Margreet van Roest organiseert en regelt VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk  
   toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Margreet van Roest organiseert en regelt VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 

Margreet van Roest organiseert en regelt VOF 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 bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Margreet van Roest organiseert en regelt VOF blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerking.  
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Margreet van Roest organiseert en regelt VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
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Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. 
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de persoonsgegevens in te trekken of 
bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht om 
de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een 
andere partij.  
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Margreet van Roest organiseert en regelt VOF 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 via 
info@morganiseren.nl.  
 
 
Klachten  
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen via info@morganiseren.nl. U heeft ook de mogelijkheid om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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