Privacyverklaring

1. Inleiding
1

Sourcing Nederland (hierna ook: "wij") is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met
KVK nummer 34225915, met het doel om samen met alle betrokkenen gemeenschappelijk te
streven naar verdere professionalisering van (out)sourcing in Nederland.

2

Als vereniging verwerkt Sourcing Nederland gegevens over personen ("persoonsgegevens").
Sourcing Nederland handelt daarbij in de regel als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Het gaat daarbij onder meer om
gegevens die betrekking hebben op:
 personen die als contactpersoon van een organisatie met een bedrijfslidmaatschap van
Sourcing Nederland zijn aangewezen (hierna: "contactpersonen");
 personen met een (aanvraag tot) persoonlijk lidmaatschap van Sourcing Nederland (hierna:
"zelfstandige leden");
 personen die deelnemen aan evenementen die (mede) worden georganiseerd door of
namens Sourcing Nederland (hierna: "deelnemers");
 personen die worden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan evenementen, zoals sprekers
(hierna: "sprekers");
 personen die genomineerd worden voor de jaarlijkse Sourcing Nederland awards (hierna:
"genomineerden");
 personen die zich inschrijven voor een nieuwsbrief van Sourcing Nederland (hierna:
"ontvangers"); en
 personen die contact opnemen met Sourcing Nederland (hierna: "derden").
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De persoon wiens persoonsgegevens het betreft wordt hierna mede aangeduid met de term
betrokkene.
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In deze privacyverklaring lichten wij onder meer toe:
 welke persoonsgegevens wij verwerken ten aanzien van de bovenstaande categorieën
personen;
 voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verwerken en op welke wettelijke
grondslag;
 welke rechten deze personen hebben ten aanzien van de gegevens die we over hen
verwerken; en
 met wie u contact kunt opnemen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Sourcing
Nederland persoonsgegevens over u verwerkt.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij
5

Van contactpersonen verwerken wij de volgende gegevens:

i. gegevens van werkgever (handelsnaam*, beroepsgroep*, adres*, telefoonnummer en
internetadres);
ii. contactgegevens (aanhef*, voornaam*, achternaam*, functie*, telefoonnummer en emailadres*).
Het verstrekken van de gegevens aangeduid met een * is verplicht om uw aanvraag in
behandeling te nemen.
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Van zelfstandige leden verwerken wij de volgende gegevens:
i. gegevens van de onderneming (handelsnaam*, beroepsgroep*, adres*, telefoonnummer,
internetadres en bankrekeninginformatie*);
ii. contactgegevens (aanhef*, voornaam*, achternaam*, functie*, telefoonnummer en emailadres*).
Het verstrekken van de gegevens aangeduid met een * is verplicht om uw aanvraag in
behandeling te nemen.

7

Van deelnemers verwerken wij de volgende gegevens:
i. contactgegevens (aanhef, voornaam*, achternaam*, telefoonnummer, e-mailadres);
ii. gegevens betreffende te volgen bijeenkomst(en) van Sourcing Nederland;
iii. naam van de werkgever van de deelnemer, als de werkgever lid is van Sourcing Nederland*;
iv. foto's; en
v. bankrekeninginformatie, als de deelnemer niet lid is van Sourcing Nederland*.
Het verstrekken van de gegevens aangeduid met een * is verplicht om uw inschrijving van het
evenement in behandeling te kunnen nemen.
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Van sprekers verwerken wij de volgende gegevens:
i. contactgegevens (aanhef, voornaam*, achternaam*, telefoonnummer, e-mailadres en
soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
ii. foto's; en
iii. bankrekeninginformatie.
Het verstrekken van de gegevens aangeduid met een * is verplicht om als spreker deel te
nemen aan de organisatie van een evenement.
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Van genomineerden verwerken wij de volgende gegevens:
i. contactgegevens (aanhef, voornaam*, achternaam*, telefoonnummer, e-mailadres*);
ii. foto’s; en
iii. bankrekeninginformatie, van de genomineerden aan wie de Sourcing Nederland awards
worden uitgereikt.
Het verstrekken van de gegevens aangeduid met een * is verplicht om deel te kunnen nemen
aan de jaarlijkse Sourcing Nederland awards.

10 Van ontvangers verwerken wij de volgende gegevens:
i. naam;
ii. e-mailadres*.
Het verstrekken van de gegevens aangeduid met een * is verplicht om ingeschreven te kunnen
worden voor de nieuwsbrief van Sourcing Nederland.

11 Van derden verwerken wij de volgende gegevens:
i. contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers, e-mailadres en soortgelijke
voor communicatie benodigde gegevens), indien en voor zover aan ons bekend gemaakt; en
ii. gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden
en gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact met deze
derden.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens en op welke wettelijke
grondslag
12 Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als daarvoor een geldige wettelijke
grondslag bestaat. We verwerken de hiervoor genoemde gegevens daarom alleen als:
i. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene,
of om op diens verzoek precontractuele handelingen te verrichten, bijvoorbeeld voor het
uitkeren van de Sourcing Nederland award (hierna: "uitvoering overeenkomst");
ii. de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Sourcing
Nederland rust, zoals bijvoorbeeld het zeven jaar bewaren van de financiële administratie
(hierna: “wettelijke plicht”);
iii. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
Sourcing Nederland of een ander, en die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de
fundamentele rechten van degene om wiens gegevens het gaat, (hierna: “gerechtvaardigd
belang”). Dit is bijvoorbeeld het geval bij het delen van voor en achternaam van deelnemers
aan de beveiliging van de locatie waar een evenement gehouden wordt, om zo de
toegangsbeveiliging van die locatie mogelijk te maken; of
iv. de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (hierna: “toestemming”),
welke toestemming de betrokkene te allen tijde in mag trekken.
13 In onderstaande tabel is voor persoonsgegevens over contactpersonen aangegeven voor welke
doeleinden wij die verwerken en op welke wettelijke grondslag:
i.

ii.
iii.

Doeleinde
Het voeren van een goede financiële- en
ledenadministratie

Het communiceren met de betrokkene over Sourcing
Nederland en haar activiteiten
De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

Wettelijke grondslag
- Uitvoering overeenkomst
- Gerechtvaardigd belang;
intern beheer
- Wettelijke plicht
- Uitvoering overeenkomst
- Wettelijke plicht
- Gerechtvaardigd belang;
voldoen aan de wet

14 In onderstaande tabel is voor persoonsgegevens over zelfstandige leden aangegeven voor welke
doeleinden wij die verwerken en op welke wettelijke grondslag:
Doeleinde

Wettelijke grondslag

i.

Het voeren van een goede financiële- en
ledenadministratie

ii.

Het communiceren met de betrokkene over Sourcing
Nederland en haar activiteiten

iii.

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

- Uitvoering overeenkomst
- Gerechtvaardigd belang;
intern beheer
- Wettelijke plicht
- Uitvoering overeenkomst
- Gerechtvaardigd belang;
bestaande klant
- Wettelijke plicht
- Gerechtvaardigd belang;
voldoen aan de wet

15 In onderstaande tabel is voor persoonsgegevens over deelnemers aangegeven voor welke
doeleinden wij die verwerken en op welke wettelijke grondslag:
i.

Doeleinde
Het communiceren met de betrokkene over Sourcing
Nederland en haar activiteiten

ii.

Het organiseren van het evenement waaraan wordt
deelgenomen

iii.

Het innen van vorderingen, waaronder begrepen de
kosten van deelname aan een evenement

iv.

Het vastleggen de bijeenkomsten, mede ten behoeve
van promotie van de bijeenkomsten
Het verstrekken van bewijzen van deelname aan de
evenementen
De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

v.
vi.

Wettelijke grondslag
- Gerechtvaardigd belang;
bestaande klant
- Toestemming
- Uitvoering overeenkomst
- Gerechtvaardigd belang;
intern beheer
- Uitvoering overeenkomst
- Gerechtvaardigd belang;
intern beheer
- Toestemming
- Gerechtvaardigd belang
- Uitvoering overeenkomst
- Wettelijke plicht
- Gerechtvaardigd belang;
voldoen aan de wet

16 In onderstaande tabel is voor persoonsgegevens over genomineerden aangegeven voor welke
doeleinden wij die verwerken en op welke wettelijke grondslag:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

Doeleinde
Het communiceren over de Sourcing Nederland awards
met de betrokkenen en derden
In het geval van de winnaar van de Sourcing Nederland
awards, het uitbetalen van de prijs
Het voeren van een goede financiële administratie

Het vastleggen van de genomineerden, mede ten
behoeve van promotie van de awards.
De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

Wettelijke grondslag
- Uitvoering overeenkomst
- Toestemming
- Uitvoering overeenkomst
- Wettelijke plicht
- Gerechtvaardigd belang;
voldoen aan de wet
- Toestemming
- Gerechtvaardigd belang
- Wettelijke plicht
- Gerechtvaardigd belang;
voldoen aan de wet

17 In onderstaande tabel is voor persoonsgegevens over ontvangers aangegeven voor welke
doeleinden wij die verwerken en op welke wettelijke grondslag:
Doeleinde

Wettelijke grondslag

i.

De communicatie met betrokkene

- Toestemming

ii.

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

- Wettelijke plicht
- Gerechtvaardigd belang;
voldoen aan de wet

18 In onderstaande tabel is voor persoonsgegevens over derden aangegeven voor welke
doeleinden wij die verwerken en op welke wettelijke grondslag:

i.

ii.

Doeleinde

Wettelijke grondslag

De communicatie met betrokkene ten aanzien van de
zaken waarover door de betrokkene contact is
opgenomen met Sourcing Nederland
Het communiceren met de betrokkene over Sourcing
Nederland en haar activiteiten

- Toestemming

- Toestemming

4. Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen
19 We kunnen persoonsgegevens over contactpersonen, voor zover noodzakelijk, delen met:
i. voor ons werkzame personen;
ii. leveranciers (bijvoorbeeld de organisatie die onze financiële administratie verzorgt); en
iii. anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke
verplichting.
20 We kunnen persoonsgegevens over zelfstandige leden, voor zover noodzakelijk, delen met:
i. voor ons werkzame personen;
ii. leveranciers (bijvoorbeeld de partij die onze financiële administratie verzorgt); en
iii. anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke
verplichting.
21 We kunnen persoonsgegevens over deelnemers, voor zover noodzakelijk, delen met:
i. voor ons werkzame personen;
ii. leveranciers (bijvoorbeeld de organisatie die onze financiële administratie verzorgt);
iii. anderen die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement waaraan de deelnemer gaat
deelnemen (bijvoorbeeld de beveiliging van de locatie, of een spreker op het evenement); en
iv. anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke
verplichting.
22 We kunnen persoonsgegevens over genomineerden, voor zover noodzakelijk, delen met:
i. voor ons werkzame personen;
ii. leveranciers (bijvoorbeeld de organisatie die de communicatie over de awards verzorgt);
iii. anderen, betrokken bij het beoordelen van de inzendingen; en

iv. anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke
verplichting.
23 We kunnen persoonsgegevens over ontvangers, voor zover noodzakelijk, delen met:
i. voor ons werkzame personen;
ii. leveranciers (bijvoorbeeld de organisatie die de mailinglijst beheert);
iii. anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke
verplichting.
24 We kunnen persoonsgegevens over derden, voor zover noodzakelijk, delen met:
i. voor ons werkzame personen;
ii. anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke
verplichting.
25 Met "voor ons werkzame personen" wordt gedoeld op personen die werkzaamheden uitvoreren
ter ondersteuning van de vereniging Sourcing Nederland en andere personen die aan Sourcing
Nederland verbonden zijn (zoals bestuurders).

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens
26 Sourcing Nederland past verscheidene technische en organisatorische maatregelen toe om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde
verstrekking of ongeoorloofde toegang. Het gaat daarbij om administratieve, fysieke en
technologische maatregelen. Voor- ons werkzame personen dienen zich te houden aan onze
instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw gegevens.

6. Doorgifte naar landen buiten de EER
27 Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de
Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan
persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van
online dienstverlening die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijvoorbeeld in de
Verenigde Staten van Amerika), en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van
persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt.
28 Als zich zo'n situatie voordoet, en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten
de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen we zorgen
voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming
met de hier geldende privacy wetgeving. Dat kunnen we doen door een contract te sluiten met
de ontvanger waarvan de inhoud overeenkomt met een voor dat doel goedgekeurd model van
de Europese Commissie, EDPB of een nationale toezichthouder.

7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

29 We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verwerkt (zoals beschreven in hoofdstuk 3), zo worden bijvoorbeeld:
i. persoonsgegevens over ontvangers verwijderd, zo snel mogelijk nadat de ontvanger zich
heeft afgemeld voor de nieuwbrief van Sourcing Nederland; en
ii. persoonsgegevens van contactpersonen verwijderd nadat aan Sourcing Nederland is
doorgegeven dat de betrokkene niet langer contactpersoon is van de betreffende organisatie
met een bedrijfslidmaatschap van Sourcing Nederland.
30 Ook de wet verplicht ons om persoonsgegevens te bewaren: gegevens die nodig zijn voor onze
boekhouding worden bijvoorbeeld zeven jaar bewaard. Ook zullen wij persoonsgegevens
verwijderen als daar conform de procedure van artikel 8 hieronder een verzoek toe gedaan
wordt, althans, als wij daartoe verplicht zijn.

8. Rechten van de betrokkene ten aanzien van zijn persoonsgegevens
31 De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kent personen de volgende rechten
toe ten aanzien van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben:
i. het recht om te verzoeken of hen betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, en, zo ja,
om daarin inzage te krijgen;
ii. het recht om rectificatie en wissing van die gegevens te verzoeken;
iii. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te
vragen;
iv. het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd
is op toestemming;
v. het recht op ontvangst of afgifte van gegevens van de betrokkene aan een door de
betrokkene aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare
vorm;
vi. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de
regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit
Persoonsgegevens in Den Haag (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
32 Sourcing Nederland zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten in
behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de wet. Deze rechten zijn echter niet
absoluut; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving
voorziet in de nodige uitzonderingen. Als we niet aan een verzoek van betrokkene
tegemoetkomen, dan zullen we uitleggen waarom.

9. Contactgegevens
33 Om de hiervoor beschreven rechten uit te oefenen, kan de betrokkene een e-mail sturen aan
directie@sourcingnederland.nl. Dit e-mailadres kan ook door een betrokkene gebruikt worden
voor het indienen van een klacht over de manier waarop zijn persoonsgegevens door Sourcing
Nederland zijn verwerkt. Bijvoorbeeld als de betrokkene niet tevreden is met de wijze waarop wij
zijn klacht hebben afgewikkeld, kan hij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of,

als u hij gewoonlijk in een ander land van de EEA woont of werkt, bij de toezichthouder in dat
land.

10. Wijzigingen
34 Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 maart 2020.
35 Indien wij deze verklaring in de toekomst aanpassen, dan zullen we de gewijzigde verklaring op
onze website publiceren, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als sprake
is van wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan doen
wij ons best om die betrokkenen hierover ook direct te informeren.

