Privacyverklaring NOVU
Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) – hierna tevens aangeduid
als ‘wij’ of ‘ons’.

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld
en hoe wij daarmee omgaan. Zo leggen wij uit waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welke
doelen wij deze gegevens opslaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw
gegevens en leest hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Deze privacyverklaring zal soms worden gewijzigd in verband met onze beleidswijzigingen of eventuele
wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
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1. De Nederlandse Orde van Uitvinders
De NOVU is de beroeps- en kennisorganisatie van uitvinders in Nederland. De NOVU zet haar kennis
en ervaring in om uitvinders, productontwikkelaars en wetenschappers in Nederland te ondersteunen
bij het lastige traject van idee tot markt.

Er zijn situaties waarin de NOVU gegevens van u verzamelt. Het is daarom goed dat u weet wat
daarmee gebeurt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze
verklaring.
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2. Categorieën persoonsgegevens, doeleinden en grondslagen

Persoonsgegevens bevatten informatie over een persoon aan de hand waarvan deze direct of indirect
kan worden geïdentificeerd. De NOVU verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens voor
verschillende doeleinden. Deze worden hieronder toegelicht.
•

Ledendatabase
Voor een up-to-date overzicht van het ledenbestand van de NOVU worden gegevens van al
onze leden bewaard in een database. Deze database is opgeslagen in de online software van
Genkgo. Het gaat om de volgende informatie:

-

Naam, adres, woonplaats (NAW)

-

Geboortedatum

-

E-mailadres

-

Informatie over eventueel eerder verleende octrooien

Met uw inschrijving als lid gaat u akkoord met het bewaren van uw gegevens in deze database.

De juridische grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de uitvoering van uw
lidmaatschapsovereenkomst met NOVU.
•

Vindingrijk
Tijdens uw aanmelding vragen wij om uw toestemming voor het delen van uw naam en
woonplaats in ons tijdschrift Vindingrijk. Dit heeft ten doel om het contact onderling te vergroten.
U kunt tijdens uw aanmelding aangeven of u dit wel of niet toestaat.

•

Nieuwsbrief
De NOVU stuurt periodiek digitale nieuwsbrieven per e-mail. Ook hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de online software van Genkgo De nieuwsbrieven zijn gericht op het delen van
kennis.

Tijdens uw inschrijving vragen wij om uw toestemming voor het toesturen van onze maandelijkse
nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Onderaan elke nieuwsbrief bestaat de
mogelijkheid om u uit te schrijven.
•

Contact opnemen
Wanneer u een vraag stelt via het contactformulier op de website worden uw gegevens vermeld
in de e-mail die wij ontvangen. E-mails die behandeld zijn worden zo snel mogelijk verwijderd.
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•

Google Analytics
De website www.novu.nl verzamelt enkele gegevens zoals uw IP-adres. Google Analytics
plaatst cookies bij de websitebezoeker om onze website te kunnen laten functioneren en om
informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de duur van het website bezoek en de bezochte
pagina’s. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website verbeteren. De juridische
grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om de website goed te laten
werken en om deze constant te verbeteren.

3. Delen van persoonsgegevens: ontvangers

De gegevens die de NOVU ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:
•

Genkgo
Ons ledenbestand en website worden beheerd met de online software van Genkgo
(www.genkgo.nl). Genkgo is een leverancier van online software speciaal gericht op
verenigingen. Ook de nieuwsbrieven van de NOVU worden verzonden door hetzelfde systeem.
De NOVU is en blijft eigenaar van de gegevens. De gegevens worden bewaard op de servers
van Genkgo die in Nederland staan. Alleen Genkgo en hun hostingpartij heeft toegang tot de
gegevens.

De

privacyverklaring

van

Genkgo

is

te

lezen

op

de

website:

https://www.verenigingenweb.nl/privacyverklaring.
•

KPN
Het e-mailverkeer van de NOVU wordt gehost door KPN. Als u contact opneemt per e-mail,
worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van KPN.

De NOVU behoudt zich het recht de gegevens te openbaren om te voldoen aan een wettelijke plicht
(bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), of om te voldoen aan verzoek tot gegevensverschaffing van
een officiële autoriteit, of om de rechten, eigendom of veiligheid van de NOVU te beschermen. Daarbij
respecteren wij uw privacy zo goed mogelijk.

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden.
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4. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de NOVU, maar nooit langer dan nodig is voor het
uitvoeren van activiteiten. In sommige gevallen zijn wij op grond van wet- en regelgeving verplicht uw
gegevens langer te bewaren.
•

Ledenadministratie
Uw NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en bankgegevens (zie onder punt 2) worden
na opzegging van uw lidmaatschap nog 5 jaar bewaard. Dit doen wij omdat het vaak voorkomt
dat mensen opnieuw lid worden. Wilt u na uw opzegging dat wij uw gegevens verwijderen?
Vermeld dit dan bij uw opzegging.

•

Nieuwsbrieven
Uw e-mailadres wordt opgeslagen door Genkgo. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt u
uit de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief gehaald.

•

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met de NOVU via e-mail, dan worden die gegevens die
u meestuurt, zoals uw naam en telefoonnummer, opgeslagen op de mailserver. E-mails die zijn
behandeld worden zo snel mogelijk verwijderd.

5. Beveiligingsmaatregelen
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen
beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door de NOVU of door eerder genoemde derden worden beheerd zijn alleen
toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw
gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang
heeft tot uw gegevens wordt tot het minimum beperkt.
Een bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding
met de website van de NOVU privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.
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6. Uw rechten
•

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij de NOVU zijn vastgelegd
en bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de
NOVU. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens die bij de NOVU bekend zijn.

•

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten
aanpassen/rectificeren door de NOVU.

•

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij de NOVU zijn vastgelegd? Dan heeft u onder bepaalde
voorwaarden het recht om deze te laten verwijderen (artikel 17 AVG).

•

Het recht om uw toestemming in te trekken
Voor de verwerkingen waarvoor uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze net zo eenvoudig
weer intrekken. De verwerking stopt dan, tenzij een andere juridische grondslag (overeenkomst,
gerechtvaardigd belang) van toepassing is.

•

Recht op het maken van bezwaar
Voor de verwerkingen waarbij wij ons baseren op de juridische grondslag van gerechtvaardigd
belang (zoals bij ons gebruik van Google Analytics) kunt u bezwaar maken tegen de verwerking.

•

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens waarvoor uw toestemming tot verwerking heeft
gegeven in ‘machineleesbare’ vorm te ontvangen zodat ze gemakkelijk kunnen worden
overgedragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

•

Recht op indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u meent dat
de NOVU niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@novu.nl. Wij
beantwoorden uw bericht zo snel mogelijk.
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7. Contact

Heeft u nog vragen of klachten? Neem gerust contact met ons op via info@novu.nl.
De Nederlandse Orde van Uitvinders
Amsterdamsestraatweg 12
3437 AB Baarn
KvK Nr.: 40346121
BTW. Nr. NL009307837B02
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