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Privacyverklaring 
 
Gezondheidsrechtelijke Studenten Amsterdam (hierna: GRSA) respecteert 
uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles 
in werk om uw privacy te beschermen. Met deze privacyverklaring willen wij 
u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw 
privacy beschermen en onder welke voorwaarden wij informatie 
verstrekken. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
De GRSA verwerkt persoonsgegevens van u als lid doordat u gebruik maakt 
van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. 
Hieronder een totaaloverzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
● Voor- en achternaam; en  
● e-mailadres. 

 
Verwerkingsdoeleinden/rechtmatige grondslag 
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de 
volgende doelen: 

• De GRSA verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke 
grondslag voor hebben; 

• Verzenden nieuwsbrief en/of promoties; 

• Telefonisch contact; 

• Informeren over wijzigingen van diensten; 

• Beheren van ledenprofielen en faciliteren van netwerkfuncties; 

• Functionele en analytische cookies. 

Bewaartermijn 
De GRSA zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan 
strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren 
waarvoor de gegevens zijn verzameld. 
 
Delen met derden 
De GRSA verstrekt uw gegevens niet zonder meer aan derden en zal deze 
uitsluitend verstrekken indien u hiervoor toestemming heeft verleend of als 
er een gerechtvaardigd belang aanwezig is. De GRSA blijft verantwoordelijk 
voor de verwerking. 
 
Beveiliging 
De GRSA neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen 
te gaan. 
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Rechten van betrokkenen 
U heeft de volgende privacy rechten: 

•  Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de GRSA van 
u verwerkt in te zien; 

•  Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de GRSA 
van u verwerkt te  laten aanpassen of aanvullen; 

•  Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de 
gegevensverwerking; 

•  Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht 
op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan; 

•  Recht op beperking van de verwerking: het recht om de GRSA te 
vragen het gebruik van  uw persoonsgegevens te beperken; 

•  Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw 
gegevens te laten verwijderen; 

•  Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een 
aantal gevallen over te dragen; 

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Stuur uw verzoek naar 
grsabestuur@gmail.com. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en 
kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen 
daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere 
personen in te zien. 

 
Contactgegevens 
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via 
grsabestuur@gmail.com.  

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons 
uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om 
een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

 


