PRIVACYVERKLARING VVCS
PRIVACYVERKLARING PROPROF
ProProf gevestigd aan de Multatulilaan 12, 4103 NM in Culemborg, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Website: www.proprof.nl
Adres: Multatulilaan 12, 4103 NM, Culemborg
Telefoonnummer: +31 (0) 345 851432
Persoonsgegevens welke ProProf verwerkt
ProProf verwerkt de persoonsgegevens van haar (aspirant)leden, welke door de leden aan ons
worden verstrekt middels het aanmelden bij onze vereniging of het afnemen van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij daadwerkelijk verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
ProProf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-lidmaatschapsadministratie;
-informatievoorziening aan en advisering van haar leden.
ProProf gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
ProProf maakt gebruik van sharepoint online en Dynamics 365.
Hoe lang bewaart ProProf bedoelde persoonsgegevens
ProProf bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode van uw lidmaatschap en een
periode van twee jaar hierop volgend.
Delen van persoonsgegevens met derden
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en onze leveranciers vertrouwelijk
behandeld. Uw (email)adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die ProProf betreft
zoals nieuwsbrieven en het ProProfmagazine.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Cookies, of vergelijkbare technieken
ProProf gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken.
Stuur daarvoor een mail aan proprof@unie.nl Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u
op deze wijze doorgeven aan ons secretariaat.
ProProf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zorgt voor een goede en passende
beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
proprof@unie.nl

