
 

 

Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring van Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht (hierna: SOM of wij/ons) 

heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door SOM van de deelnemers aan het 

Mededingingscongres, van de deelnemers aan webinars en andere geïnteresseerden (hierna: 

betrokkenen of u). 

SOM respecteert de privacy van haar betrokkenen en verwerkt de persoonsgegevens van 

betrokkenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de 

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.  

SOM verwerkt de volgende gegevens over u:  

(i) Voor- en achternaam; 

(ii) Telefoonnummer; 

(iii) E-mailadres; 

(iv) Adres;  

(v) Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer; 

(vi) Organisatie of bedrijf waar u werkzaam bent en uw functie; 

(vii) Dieetwensen 

(viii) Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een IP-adres; 

(ix) Gegevens over uw surfgedrag; 

 

Wij verzamelen deze gegevens onder meer doordat u deze zelf aan ons verstrekt heeft, bijvoorbeeld 

bij het aanmelden voor het Mededingingscongres of bij registratie voor webinars, of doordat u gebruik 

maakt van onze website.  

 

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens 

SOM verwerkt uw persoonsgegevens voor bepaalde, hieronder beschreven doeleinden. Daarnaast 

vindt de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden plaats op basis van een van de 

wettelijke grondslagen. Deze wettelijke grondslagen zijn onder andere: toestemming, noodzakelijkheid 

voor de uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang. Gerechtvaardigde belangen 

zijn onder meer: marketing, reclame, onderzoek en analyse van eigen producten en diensten. 



 

 

Doeleinde Grondslag 

Het opbouwen en onderhouden van een 

relatie met u. 

- De uitvoering van een overeenkomst 

met u. 

- Het gerechtvaardigd belang van 

SOM. 

Afhandelen, administreren en factureren van 

aanmeldingen en registraties voor 

evenementen en webinars. 

- De uitvoering van een overeenkomst 

met u. 

- Het gerechtvaardigd belang van 

SOM. 

Het bieden van een contactpunt. - De uitvoering van een overeenkomst 

met u. 

U op de hoogte houden van relevant nieuws, 

evenementen, webinars enzovoorts. 

 

- Het gerechtvaardigd belang van 

SOM. 

 

Het evalueren van uw tevredenheid over onze 

evenementen en webinars, onder meer door 

middel van enquêtes. 

- Het gerechtvaardigd belang van 

SOM. 

- Uw toestemming 

Informatie verkrijgen over het gebruik van 

onze website. 

 

- Het gerechtvaardigd belang van 

SOM 

 

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het 

recht om deze toestemming in te trekken.  

 

Delen met anderen 

In bepaalde gevallen worden uw gegevens gedeeld met derden. SOM kan gegevens delen met: 

(i) Partijen die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van het 

Mededingingscongres of andere evenementen van SOM; 

(ii) Dienstverleners, zoals IT-leveranciers, die betrokken zijn bij de registratie voor het 

Mededingingscongres of uitvoering van de webinars van SOM; 

(iii) Derden, zoals toezichthouders en andere instanties om te voldoen aan wettelijke 

verplichtingen; 

 

Doorgifte van uw gegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren voor de 

doeleinden genoemd in deze privacyverklaring, en alleen voor zover dit is toegestaan op grond van 



 

 

deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als SOM verplicht is 

persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie.  

SOM verwerkt zelf geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Ook verstrekken we 

geen gegevens aan partijen die persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte 

verwerken.  

Derden aan wie wij uw gegevens kunnen verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van 

de privacywetgeving. SOM is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens door deze derden.  

Onze website bevat mogelijk verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden. Deze websites 

hebben elk hun eigen privacybeleid en hun eigen privacyverklaring. We raden u aan deze goed door 

te lezen. SOM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met 

de privacywetgeving. 

 

Uw rechten 

U heeft als betrokkene de volgende rechten: 

(i) Het recht op inzage, dit betekent dat u een verzoek kan doen om toegang te 

krijgen tot de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben; 

(ii) Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens; 

(iii) Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;  

(iv) Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 

(v) Het recht op dataportabiliteit, dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te 

ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij 

heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;  

(vi) Het recht om bezwaar te maken tegen profiling; 

(vii) Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; 

(viii) Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. 

 

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen via: 

congresmededingingsrecht@outlook.com.   

 

Beveiliging 
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Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, 

vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Deze maatregelen zullen zorgen voor een 

passend beveiliging. 

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met congresmededingingsrecht@outlook.com.   

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze 

zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren.  

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij kondigen 

deze wijzigingen aan in overeenstemming met de wet. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden 

in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op deze 

website of een notificatie per email. 

Wanneer u het gebruik van onze website voortzet nadat de wijzigingen van deze privacyverklaring van 

kracht zijn, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Indien u niet instemt met wijzigingen in deze 

privacyverklaring, dient u het gebruik van onze website te beëindigen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 juli 2020.  

 

Cookies 

Wij gebruiken op onze website www.mededingingscongres.nl functionele en analytische cookies. Een 

cookie is een klein (tekst)bestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser 

van uw computer of mobiele apparaat. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct 

functioneert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan automatisch inloggen of het verzorgen van statistieken. Met 

analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. 

Waar dit wettelijk vereist is, vragen wij u via onze website eerst toestemming voordat cookies worden 

geplaatst. Indien wij cookies gebruiken van derden, is het privacy- en cookiebeleid van die 

desbetreffende derde van toepassing.  
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Contact  

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens 

kunt u contact met ons opnemen via: congresmededingingsrecht@outlook.com.   
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