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PRIVACYVERKLARING YCN 
Young Consulting Network, hierna te noemen YCN, verwerkt persoonsgegevens. In deze 
Privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens 
worden verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie die 
voor u van belang kan zijn. 

 
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van het YCN     . Dit Privacy 
Statement geeft de meest relevante informatie over de relevante onderwerpen. 

 
YCN gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de 

wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en, na 25 mei 2018, de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

 

VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ 
YCN is binnen de voorwaarden van de Wbp en GDPR de verantwoordelijke partij. YCN 

vindt het essentieel dat de persoonsgegevens van haar partners, bestuursleden en 

deelnemers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij willen 

ook open zijn over de manier waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom 

geven wij onderstaande toelichting. Het belangrijkste is dat wij ons altijd houden aan 

de eisen die de Wbp en GDPR stellen. 

 

WIE 
In de genoemde processen verzamelt YCN gegevens van verschillende categorieën 
betrokkenen. Dit zijn: samenwerkingspartners; potentiële partners; alumni; 
bestuursleden; young professionals     ; bezoekers van de website. 

 

WELKE 
Bij elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. De meest 
voorkomende gegevens zijn: NAW-gegevens (naam); telefoonnummer; 
autokenteken; e-mailadres; interactie gegevens (bijv. cookie of informatie die 
je ontvangt als je contact met ons opneemt), afbeeldingen (foto's en video's), 
beroepsinformatie (werkgever); surf- en klikgedrag op het web. YCN verzamelt 
(persoons)gegevens rechtstreeks van jou, maar in sommige gevallen (zoals in 
samenwerking met de ROA) ontvangt YCN ook  persoonsgegevens via derden 
voor zover dit in overeenstemming is met de wet. 
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DOEL 
De van u verzamelde persoonsgegevens worden door YCN gebruikt voor de 
bedrijfsvoering en voor de goede uitvoering van (wettelijke) taken en plichten voor 
organisatie. De belangrijkste processen waarvoor YCN persoonsgegevens verwerkt 
zijn: 

 
● Operationeel management en financiën: financiële administratie, beheer van 

inkoopsystemen en betalingssystemen, uitvoeren en beheren van procedures, 
juridische zaken en overige bedrijfsvoering. Werving      en selectie van nieuwe 
bestuursleden en kandidaten, interne en externe informatievoorziening, 
totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met partners, evaluaties, 
relatiebeheer, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en 
beveiliging, organisatieanalyse, ontwikkeling en managementrapportage, 
klachtenafhandeling. 

● Facilitaire processen: toegangs- en beheersystemen. 
● Algemene processen: (Web/Online) content management, fysieke en digitale 

archivering, klachtenprocedure en beroep en bezwaar. 

 
YCN verwerkt persoonsgegevens via de website van YCN, zoals persoonsgegevens 
verkregen via contact- en inschrijfformulieren. Dit gebeurt op basis van toestemming 
van de betrokkene of vanwege het gerechtvaardigd belang van YCN. Alle processen 
waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zijn verbonden met de organisatie van de 
evenementen. 

 

VERTROUWELIJK 
YCN gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. YCN neemt passende technische en 
organisatorische maatregelen om persoonsgegevens met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid te behandelen. YCN deelt persoonsgegevens alleen in 
overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden als dat is 
toegestaan en zorgvuldig gebeurt. 

 

HET GEVEN EN 
INTREKKEN VAN 
TOESTEMMING 
YCN biedt verschillende activiteiten aan die alleen kunnen worden uitgevoerd met 
behulp van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld van je e-mailadres voor het versturen 
van een nieuwsbrief, bezoekersgegevens of evaluaties. Uw gegevens worden alleen 
gebruikt als u daar expliciet toestemming voor geeft. U wordt altijd geïnformeerd over 
de doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt, om welke gegevens het gaat en 
aan wie ze worden verstrekt. Als je YCN toestemming geeft voor het gebruik van 
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persoonsgegevens, kun je deze toestemming later altijd weer intrekken. 
 

TIJD 
YCN bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp / GDPR. De 
gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

 

 

BEKIJKEN, CORRIGEREN, 
VERWIJDEREN 
U kunt een verzoek om inzage of correctie richten aan YCN. Geef duidelijk aan dat het 
gaat om een verzoek om inzage of correctie onder de GDPR. U kunt ook verzoeken om 
verwijdering van uw gegevens, dit is echter alleen mogelijk als YCN nog aan haar 
wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er 
rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een identiteitsbewijs nodig kan 
zijn om uw identiteit te controleren. U kunt eenvoudig een beveiligde kopie van uw 
identiteitskaart maken met de app 'Kopie ID' van de Nederlandse overheid die u kunt 
downloaden in de app store. 

 
Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres: secretariaat@roa-advies.nl en noteer 

het verzoek in het onderwerp. 

 
Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

DERDE PARTIJEN 
In opdracht van YCN kunnen derden diensten verlenen die nodig zijn voor de 
uitvoering van een overeenkomst. Met deze dienstverleners maakt YCN afspraken om 
een vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze 
afspraken worden contractueel vastgelegd in zogenaamde 
'verwerkersovereenkomsten'. 

 
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of anderszins gedeeld met of 
verstrekt aan derden. YCN kan uw (persoons)gegevens delen met derden indien u daar 
bijvoorbeeld toestemming voor heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de overeenkomst. 

 
YCN verstrekt persoonsgegevens aan handhavingsinstanties of 
fraudebestrijdingsorganisaties wanneer dit nodig is om aan een wettelijke 
verplichting te voldoen. 

 
Indien u niet instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit 
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noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben 
dat de uitvoering van de overeenkomst wordt stopgezet.

TECHNISCHE SECURITY 
Om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of 

ongeoorloofd gebruik, past YCN passende beveiligingstechnologie toe. Wij zullen 

(pogingen tot) misbruik melden bij de politie. YCN neemt ook organisatorische 

maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. 

DERDE PARTIJ 
Op de website van YCN zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot YCN 

behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop 

deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook om u altijd op 

de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of contact met hen op te 

nemen voor nadere informatie over hun beleid ten aanzien van het gebruik van 

persoonsgegevens. 

VRAAG EN ANTWOORD 
Heeft u naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over 

onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen 

naar secretariaat@roa-advies.nl. 

mailto:secretariaat@roa-advies.nl

