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Privacyverklaring 
 
Stichting Haags Vrouwennetwerk (HVN), gevestigd aan Mezenplein 14, 2566 ZS Den Haag, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Contactgegevens 
Mezenplein 14   
2566 ZS Den Haag   
www.haagsvrouwennetwerk.nl 
  

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van HVN. Zij is te bereiken via 
gegevens@haagsvrouwennetwerk.nl.    
  

Persoonsgegevens die wij verwerken  

HVN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u deze 
zelf aan ons verstrekt op welke wijze dan ook. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken:  

• Voorletter(s);  

• Voor- en achternaam;  

• Titel;  

• Geslacht; 

• Geboortedatum;  

• Adresgegevens zakelijk en/of privé;  

• Organisatie;  

• Functie;  

• Telefoonnummer(s) mobiel, zakelijk en/of privé;  

• Emailadres zakelijk en/of privé;  

• Website(s); en 

• Twitteraccount/LinkedIn.  

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
HVN verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de volgende doelen:  

• Het afhandelen van uw contributie en andere betalingen; 

• Verzenden van onze nieuwsbrief; 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten onder de aandacht te brengen 

en overige dienstverlening uit te kunnen voeren;  

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten, activiteiten en producten; 

• Om goederen en diensten bij u af te leveren; 

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn; 

• Inzicht te verkrijgen van de daadwerkelijke bezoekers, controle of de aangemelde personen zijn 

gekomen (show/no show) en om uitnodigingen te kunnen sturen; en om 

• Andere leden van het HVN-netwerk te laten weten wie er aangesloten is bij het netwerk en 

noodzakelijk contactinformatie te verstrekken. Dit betreft naam, telefoonnummer, emailadres, functie 

en werkgever.  

  

  

http://www.haagsvrouwennetwerk.nl/
mailto:gegevens@haagsvrouwennetwerk.nl
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Op welke grondslag het gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd  

HVN verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op grond van één van de rechtsgronden, zoals genoemd in 
artikel 6 lid 1 van de AVG. De volgende grondslagen zijn specifiek van toepassing:  

• We hebben uw toestemming gevraagd om persoonsgegevens te verwerken;  

• U heeft met ons een overeenkomst gesloten (zoals het aangaan van het lidmaatschap) en wij 
verwerken uw persoonsgegevens voor zover dat voor de uitvoering van die overeenkomst 
noodzakelijk is;  

• Wij moeten uw persoonsgegevens soms verwerken op grond van een wettelijke verplichting;  

• Wij hebben een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang om uw contactgegevens te gebruiken om u op de 

hoogte te houden via nieuwsbrieven, events en andere informatieve e-mailberichten.  

  

Geautomatiseerde besluitvorming  

HVN maakt geen gebruik van geautomatiseerde processen om informatie gericht op persoonlijke voorkeuren 
aan te bieden of om besluiten te nemen die gebaseerd zijn op persoonlijke voorkeuren.  

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

HVN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:  

• Al uw persoonsgegevens tot 24 maanden na beëindiging van uw betrokkenheid bij HVN, tenzij u er 

geen bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor onbepaalde tijd worden bewaard in een alumni-

bestand om u te kunnen benaderen voor activiteiten en/of nieuwsberichten voor oud-leden;   

• Alle accountgegevens (e-mailadres, wachtwoord) zolang u het account hebt;  

• Alle factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens tot 7 jaar op basis van de 

wettelijke fiscale bewaarplicht;  

• Alle correspondentie zolang als u een overeenkomst of andere relatie met HVN hebt en tot 5 jaar 

daarna;  

• Uw IP adres tot maximaal 2 maanden na het laatste websitebezoek.  

  

Delen van persoonsgegevens met derden  

HVN verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Voor de 
uitvoering van de overeenkomst met u is het soms nodig dat HVN dienstverleners (“verwerkers” in de zin van 
de AVG) inschakelt, die in opdracht van HVN persoonsgegevens verwerken. HVN werkt bijvoorbeeld samen 
met ICT Dienstverleners, die software of hostingdiensten leveren, of die ons ondersteuning bieden bij het veilig 
en stabiel houden van onze systemen. HVN zal met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst sluiten, die 
voldoet aan de eisen van de AVG.  

  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

HVN maakt beperkt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die 
door uw browser worden opgeslagen op uw computer. HVN gebruikt op haar website alleen technische en 
functionele cookies bij het inloggen op het besloten deel voor leden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt. Verder gebruikt HVN geen cookies of vergelijkbare technieken.   

  

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.  
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar 
persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van 
persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, 
vragen dit gebruik te beperken of om een eventueel verleende toestemming voor de verwerking van 
persoonsgegevens in te trekken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar 
een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via gegevens@haagsvrouwennetwerk.nl.  
 
Indien HVN aanleiding heeft om te betwijfelen of het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een 
kopie van uw identiteitsbewijs toe te zenden. Hierin dient u ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan), het nummer van uw identiteitsbewijs en 
Burgerservicenummer onleesbaar te maken.  
  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

HVN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische 
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 via gegevens@haagsvrouwennetwerk.nl.   

  

Wijziging van deze privacyverklaring  

HVN behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden 
dan ook aan te passen of te wijzigen.  
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