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Introductie 
S.V.K.T. Variscopic gevestigd te Mekelweg 2, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens van deelnemers aan het Clinical Career Event volgens de 
beschrijvingen in de algemene voorwaarden Clinical Career Event en dit 
privacybeleid. 

Contactgegevens: 
S.V.K.T. Variscopic 
Mekelweg 2, E201 
2628CD Delft 
info@variscopic.nl 
015-2785847 
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Privacybeleid 
Overzicht van de persoonsgegevens 
De vereniging verwerkt persoonsgegevens van deelnemers van het Clinical Career 
event. De persoonsgegevens worden verkregen bij inschrijving voor het Clinical 
Career Event.  

S.V.K.T. Variscopic zal uw persoonsgegevens niet langer houden dan noodzakelijk is 
voor het voldoen van het doel waar uw gegevens voor verzameld zijn. Het 
beeldmateriaal wordt verzameld voor de promotie van volgende evenementen. De 
duur van het bewaren van dit beeldmateriaal is zo lang als de organisatie nodig 
acht. 

De persoonsgegevens worden verzameld voor bevestiging van inschrijving en het 
maken van naamkaartjes op het evenement. Verder ook voor ondergenoemde 
redenen. 

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die de verenging verwerkt. 

Persoonsgegevens Reden 
Algemene persoonsgegevens 

 Namen 
o Achternaam 
o Voornaam 

 

 
 Om deel te nemen aan het CCE zijn basisgegevens nodig. 
 Algemene persoonsgegevens worden gebruikt voor 

schriftelijke correspondentie. 
 

Contactgegevens 
 Algemeen 

o E-mailadres 

 
 De vereniging gebruikt de contactgegevens van een 

deelnemer voor correspondentie. 

Studie 
 Studiegegevens 

o Studiefase 
o Studie 

 
 De vereniging gebruikt studiefase en studie voor relevante 

bedrijven presentaties. 
 De vereniging gebruikt studiegegevens voor inventarisatie 

voor het publiek van aankomende jaren. 
 
 

 

De vereniging slaat persoonsgegevens van deelnemers van het Clinical Career 
Event op tot het eerst volgende Clinical Career Event, tenzij de deelnemer hier 
schriftelijk bezwaar tegen maakt. Dit om correspondentie voor het volgende 
evenement mogelijk te maken.  

Onze juridische basis voor het verwerken van persoonsgegevens 
S.V.K.T. Variscopic verwerkt fotos gemaakt op het evenement op basis van de 
toegang verleend voor het verwerken van de foto’s (art. 6(1)(a) General Data 
Protection Regulation). Deze toegang is verleend bij inschrijving voor het Clinical 
Career Event. 

S.V.K.T. Variscopic verwerkt andere gegevens (boven genoemd) op de basis dat het 
verwerken ervan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (art. 6(1)(b) 
General Data Protection Regulation). 
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Delen van persoonsgegevens met derde partijen 
S.V.K.T. Variscopic zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan derde partijen en zal 
uw gegevens alleen delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
overeenkomst met u of als dit om een wettelijke reden noodzakelijk is. 

Partners op het evenement hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens, deze 
zullen enkel gebruikt worden voor verificatie van inschrijving en zichtbaarheid op het 
naamkaartje op het Clinical Career Event. 

Toegang tot, bewerken van en verwijderen van uw persoonsgegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en ook verwijderen. 
U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw 
gegevens door S.V.K.T. Variscopic. Als laatst heeft u recht op data-portabiliteit. Dit 
betekent dat uw gegevens verzonden kunnen worden naar een organisatie van uw 
keuze, als u daarom vraagt. 

U kunt uw persoonsgegevens inzien, bewerken, verwijderen, u terugtrekken van uw 
toestemming voor het gebruik van uw gegevens en bezwaar maken voor het 
verwerken van uw gegevens door uw aanvraag te mailen naar info@variscopic.nl 

Om er zeker van te zijn dat u het verzoek indient vragen we om een kopie van uw 
identiteitskaart mee te sturen bij uw verzoek. Zorg ervoor dat enkel de gegevens die 
u bij ons bekend heeft gemaakt leesbaar zijn. We zullen zo snel mogelijk reageren op 
uw verzoek, maar houd rekening met een maximale reactie vier weken na 
ontvangst van uw verzoek. Verder willen we graag duidelijk maken dat het ook 
mogelijk is om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiligen van persoonlijke gegevens 
S.V.K.T. Variscopic neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens erg serieus en 
neemt de nodige maatregelen om misbruik van, verlies, niet verleende toegang tot, 
verspreiding van of niet geautoriseerde verandering aan persoonsgegevens tegen 
te gaan. Als u van mening bent dat deze beveiliging niet voldoende nageleefd 
wordt kunt u contact opnemen met ons via info@variscopic.nl . 


