
 
 

PRIVACY STATEMENT 

Global Women Leadership hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze 

Privacy statement willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met deze gegevens. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Global Women Leadership houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij 

in ieder geval: 

- Jouw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt; 

- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de 

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om schriftelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens buiten de doeleinden beschreven in deze statement; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of waar wij wettelijk zijn verplicht gegevens te 

verstrekken; 

- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen 

en deze respecteren. 

Als Global Women Leadership zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Indien je na het doornemen van onze Privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of 

contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens  
Persoonsgegevens worden door Global Women Leadership verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden; 
- Uitnodigingen voor events; 
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten; 
- Om onze digitale dienstverlening te verbeteren. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Mondelinge of schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje, via koppeling op LinkedIn of inschrijving op 
onze website; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Global Women Leadership de volgende persoonsgegevens 

van jou vragen:  

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Adres. 



 
 

 

Foto’s 
Tijdens events zoals workshops en presentaties kunnen foto’s worden gemaakt. Als je er bezwaar 
tegen hebt dat deze foto’s worden geplaatst op de website, social media of in de krant, kun je dat 
voor het event aangeven bij de organisator,  het bestuur of de fotograaf. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruiken maken van een 

derde partij voor: 

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

- Het verzorgen van workshops of andere trainingen. 

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet zonder jouw schriftelijke toestemming aan andere 

partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het 

kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij 

medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te staan.  

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, voogd, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

Links naar andere websites 
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing 
op de website van Global Women Leadership. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid 
hanteren. Global Women Leadership raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de 
betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

Bewaartermijn 
Global Women Leadership bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
Je hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om jouw gegevens te laten aanvullen, 
verwijderen of af te schermen. Je dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst 
dat jouw gegevens verwijderd worden, zal Global Women Leadership deze verwijdering doorgeven 
aan alle andere partijen die de betreffende gegevens van Global Women Leadership hebben 
ontvangen. 

 

 



 

 

Beveiliging 
Global Women Leadership treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen 
de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de 
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd 
worden. 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je 

hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit 

natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact 

met ons op! 

Contactgegevens 
Global Women Leadership 

Vink 3 

8103 GH Raalte 

 
AVG contact persoon: 
Marjo van den Broek 
Secretaris Global Women Leadership 
+31 6 52 41 60 27 
marjovandenbroek@ziggo.nl 


