Privacyverklaring NVKG
Doel van de vereniging
De NVKG stelt zich ten doel de bevordering van de studie van alle aspecten van de
kristalgroei, en de kristallisatie als mede de bevordering van de contacten op
wetenschappelijk en technisch terrein tussen personen, werkzaam op dit gebied.
Activiteiten
Tot de activiteiten van de vereniging behoren:
a. Het (co-)organiseren van symposia, cursussen, congressen en excursies;
b. Het regelmatig opmaken van een inventarisatie van lopende onderzoeken;
c. Samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties.
Verwerking van persoonsgegevens
Bij uw lidmaatschap of deelname aan (mede) door de NVKG georganiseerde activiteiten,
wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Dit betreft met name: naam,
beroep/functie, werkgever, (werk)adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze
gegevens worden gebruikt om de vereniging haar reguliere activiteiten naar behoren uit
te kunnen laten voeren. Onder verwerking van persoonsgegevens valt ook het gebruik
van foto’s waarop (o.a.) personen staan afgebeeld en die genomen zijn tijdens door de
NVKG georganiseerde bijeenkomsten. Deze foto’s kunnen, na toestemming, gebruikt
worden voor publicatie in de FACET en/of op de NVKG website.
Communicatie
De vereniging houdt de leden en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar
activiteiten door middel van haar website www.dacg.nl. Tevens wordt hun het
periodieke orgaan van de vereniging “FACET” per e-mail toegestuurd. In voorkomende
gevallen kan op verzoek van leden of derden (zoals andere verenigingen of
(inter)nationale organisaties) informatie over bijvoorbeeld symposia/congressen enz.
gedeeld worden onder de NVKG-leden en andere geïnteresseerden. Dit soort verzoeken
zal eerst binnen het NVKG-bestuur worden beoordeeld op relevantie voor het
onderzoeksveld kristalgroei/kristallisatie, alvorens besloten wordt al dan niet op zo’n
verzoek in te gaan.
Op onze website zijn verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wanneer u
deze websites bezoekt, zijn de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden
van toepassing.
Alle collectieve e-mails zullen als “undisclosed recipients” (bcc) worden verzonden.
Cookies
The website www.dacg.nl maakt geen gebruik van cookies.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden
die worden beschreven in het privacyverklaring, tenzij we van tevoren daar
toestemming voor gekregen hebben.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Uw informatie kan intern binnen de
vereniging worden gedeeld, bijvoorbeeld in verband met het innen van de jaarlijkse
contributie.
Keuzes voor persoonsgegevens
De vereniging biedt leden en deelnemers aan activiteiten van de vereniging de
mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie
die aan ons is verstrekt.
Bewaartermijn
Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete
bewaartermijn voor persoonsgegevens. De NVKG mag dus zelf bepalen hoe lang
persoonsgegevens van (oud)-leden worden bewaard, zolang daar toestemming toe is
verleend door het betreffende (oud)-lid. Ook mag de NVKG persoonsgegevens in een
archief bewaren, bijvoorbeeld met het oog op historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden, zolang daar toestemming toe is verleend door de
betreffende (oud)-leden. Voor persoonsgegevens in een archief geldt geen
bewaartermijn, tenzij de Archiefwet of een andere wet van toepassing is (hetgeen niet
het geval is voor de NVKG).
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen op
onderstaand adres.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze
wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt.
Vragen en feedback
De NVKG streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal
vertrouwelijk omgaan met de informatie die u aan ons verstrekt. Ook controleren we
regelmatig of we aan de privacyverklaring voldoen. Mocht u desondanks niet tevreden
zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan of wanneer u vragen heeft over
deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.
Nederlandse Vereniging voor Kristalgroei
Secretariaat:
TU Delft, Fac 3mE
Dept. Process & Energy
Section Intensified Reaction and Separation systems
Leeghwaterstraat 39
2628 CB Delft
a.e.d.m.vanderheijden@tudelft.nl

