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Privacyverklaring 
Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd 
 
Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, gevestigd aan Stationsplein 
121 te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort 
onder nummer 58176683, hierna te noemen Kenniscentrum Dementie op Jonge 
Leeftijd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bij 
haar aangesloten leden, leden en bezoekers van de adviesraad, leden van de 
wetenschappelijke raad, werkgroepen, commissies, stakeholders, adviseurs en 
bezoekers van onze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd 
Postbus 2077 
3800 CB Amersfoort 
 
Voor vragen over deze privacyverklaring of over je gegevens kun je je wenden tot 
het Secretariaat: 06-12073850 | info@KCdementieopjongeleeftijd.nl  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd verwerkt je persoonsgegevens 
doordat je aangesloten bent bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, 
lid bent van het bestuur, lid bent van de adviesraad, of als bezoeker deelneemt 
aan de adviesraad en daarmee deelneemt aan onze activiteiten en/of gebruik 
maakt van onze diensten in de meest brede zin van het woord en/of omdat je 
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

• Voor- en achternaam 

• Titel 

• Geslacht 

• Organisatie 

• Functie 

• Expertisegebied 

• Consultatiebereidheid 

• Adresgegevens werk 

• (Adresgegevens privé) 

• Telefoonnummer werk 

• (Telefoonnummer privé) 

• Telefoonnummer mobiel 

• E-mailadres 

• IP-adres 
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• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een 
profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

• Gegevens over je activiteiten in werkgroepen, commissies, forums en/of 
expertisegroepen. 

 
Het Kenniscentrum actualiseert periodiek alle persoonsgegevens van leden en 
bezoekers van de adviesraad en verstrekt deze gegevens aan c.q. stelt deze 
gegevens beschikbaar voor alle leden en bezoekers van de adviesraad.  
 
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd houdt zorgvuldig een 
ledenbestand bij van rechtspersonen en hun bestuurlijk verantwoordelijken en 
verstrekt deze gegevens periodiek aan alle aangesloten leden.  
 
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder jouw toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via 
info@KCdementieopjongeleeftijd.nl dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij 
persoonsgegevens: 
 
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd verwerkt je persoonsgegevens 
voor de volgende doelen: 

• Het bieden van mogelijkheden tot en het bevorderen van het uitwisselen 
van kennis en expertise onderling en het bevorderen van onderlinge 
consultatie tussen leden van het Kenniscentrum Dementie op Jonge 
Leeftijd, in het bijzonder tussen leden en bezoekers van de adviesraad, 

• Het uitnodigen bij bijeenkomsten en/of activiteiten van het Kenniscentrum 
Dementie op Jonge Leeftijd, 

• Het verzenden van uitnodigingen en berichten, waaronder onze 
nieuwsbrief, flyers, beleidsplannen en/of stukken behorende bij 
bijeenkomsten en/of activiteiten, 

• Je te kunnen bellen, 

• Je te kunnen mailen, 

• Je te kunnen informeren over alle aspecten van het Kenniscentrum 
Dementie op Jonge Leeftijd als leergemeenschap, 

• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op (het besloten 
deel van) onze website met hetzelfde doel 

• Het Kenniscentrum analyseert je gedrag op onze website met het oogmerk 
om het uitwisselen van kennis en expertise te optimaliseren en alle leden 
van het Kenniscentrum daarbij actief te betrekken 

• Het afhandelen van je betaling 
 
Wie er toegang heeft tot je gegevens 
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd kan je persoonsgegevens delen 
met partijen die nauwkeurig door Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd 
geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor je toestemming hebt  
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gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens 
Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd diensten te verlenen of algemene 
data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan een partij die ons ondersteunt bij 
ontwikkelen beleidsdoelen, leermethoden, en/of netwerkontwikkeling.  
 
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd zal je persoonsgegevens aan 
niemand verkopen of verhuren. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd bewaart je persoonsgegevens 
niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd verkoopt je gegevens niet aan derden 
en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke  
verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Het Kenniscentrum Dementie 
op Jonge Leeftijd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website 

wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Er zijn allerlei soorten. 

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd gebruikt alleen cookies van 

Google Analytics. Dit zijn _ga, _gat en _gid. Met deze cookies kunnen we de 

website optimaliseren. Deze cookies zijn toegestaan volgens de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) omdat ze zijn geanonimiseerd. Ze 

maken dus geen inbreuk op je privacy. 

Foto’s en video’s 
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd behoudt zich het recht voor om 
foto’s en video’s te maken van alle activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd 
door het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en deze zowel offline als 
online te publiceren. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
je persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een 
computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te  
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sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op 
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de  
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 
info@kcdementieopjongeleeftijd.nl . 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij 
je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze 
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge 
Leeftijd zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek 
reageren. 
 
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd wil je er verder op wijzen dat je 
de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
Mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen 
Wil je je gegevens inzien of verbeteren? Stuur dan een mail naar 
info@kcdementieopjongeleeftijd.nl. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd neemt de bescherming van je 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of 
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
info@kcdementieopjongeleeftijd.nl. 
 

* * * * * * * 
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