
Privacy- en cookieverklaring 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door SV 
Insan, gevestigd aan de Princetonplein 9, 3584 CC Utrecht, ingeschreven in het register van 
de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30200208 (hierna te noemen: INSAN). 
 
INSAN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven, 
dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een 
naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.  
 
Met deze privacyverklaring informeert INSAN u over welke persoonsgegevens worden 
verzameld, hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten in verband 
hiermee aan u toekomen. 
 
Welke persoonsgegevens worden door INSAN verwerkt? 
INSAN verwerkt de volgende persoonsgegevens:  

● voor- en achternamen; 
● geslacht; 
● geboortedata;  
● adresgegevens; 
● e-mailadressen; 
● gegevens met betrekking tot opleidingen en studies; 
● financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie); 
● eventuele andere gegevens die je onverplicht aan ons hebt verstrekt.  

 
Tevens verwerkt INSAN de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 

● godsdienst of levensovertuiging 
 
INSAN verwerkt geen persoonsgegevens die niet rechtstreeks door u zijn verstrekt.  
 
Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?  
De persoonsgegevens worden enkel door INSAN in overeenstemming met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) verwerkt. Dit 
betekent dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn 
verkregen en dat er uiterst zorgvuldig met deze gegevens om zal worden gegaan.  
INSAN verwerkt de verkregen persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:  

● het bijhouden van de administratie;  
● het toezenden van een nieuwsbrief;  
● verscheidene marketingdoeleinden;  
● het onderhouden van het contact met haar leden.  

 
Voor hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 
De verstrekte persoonsgegevens zullen door INSAN niet lager worden bewaard als strikt 
noodzakelijk wordt geacht. De duur van de bewaring is beperkt tot: 

● de periode tussen de organisatie en afwikkeling van een evenement waarvoor je je 
hebt aangemeld;  

● de periode tussen aan- en afmelding voor onze nieuwsbrief;  
● de periode tussen uw aan- en afmelding met betrekking tot uw lidmaatschap; of  
● uiterlijk twaalf maanden indien geen van de bovengenoemde situaties van kracht zijn.  

 
Worden de persoonsgegevens met derden gedeeld? 

INSAN kan de persoonsgegevens verstrekken aan derden voor zover dit wettelijk verplicht is. 
Buiten deze uitzondering om zullen de persoonsgegevens nimmer aan derden worden 
verstrekt zonder expliciete toestemming. 



Inzage en correctie van de verstrekte persoonsgegevens  
U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@insan.nl. 

Cookies 
INSAN gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk 
maken op je privacy.  
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  
U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. 
 
 
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 
INSAN behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen brengen in dit document. Deze 
wijzigingen zullen op de website www.insan.nl worden gepubliceerd. Bekijk dit document 
daarom regelmatig zodat u op de hoogte blijft van de meest actuele versie van deze verklaring. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  
  
  
  
 


