
   

Privacy beleid 

Dit privacy beleid is opgesteld om iedereen waarvan het Nijmegen Career Event zijn of haar 

persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt te informeren. Het Nijmegen Career Event 

gebruikt de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden dan die beschreven staan in 

deze privacyverklaring, tenzij er schriftelijke toestemming is gegeven.  

  

Contact informatie 

Het Nijmegen Career Event is een samenwerking tussen de studieverenigingen Synergy en de 

ESV. Naast de contactinformatie van het Nijmegen Career Event, worden de gegevens van 

beide studieverenigingen hieronder beschreven.  

  

Gegevens studieverenigingen  

Naam vereniging:   Study Association Synergy    Studievereniging de ESV  

KvK:      40146454        40146419  

Website:    www.synergy.nu      www.esvnijmegen.nl  

Adres:    Heyendaalseweg 141.00.180   Heyendaalseweg 141.00.140  

      6525 AJ Nijmegen      6525 AJ Nijmegen  

Telefoonnummer:  024 361 55 98       024 361 19 29  

E-mail:     chairman@synergy.nu    voorzitter@esvnijmegen.nl  

  

Contactinformatie van het Nijmegen Career Event  

Name:       Nijmegen Career Event  

Website:              www.nijmegencareerevent.nl  

Phone:    024 361 55 98  

E-mail:     info@nijmegencareerevent.nl   

  

Persoonlijke informatie voor het Nijmegen Career Event   

Het Nijmegen Career Event verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten 

gebruikt. Het Nijmegen Career Event verwerkt persoonlijke informatie voor de volgende 

doelen:  

• U toegang geven tot het inlogportaal van de website van het Nijmegen Career Event 

(www.nijmegencareerevent.nl);  

• U de mogelijkheid geven om u in te schrijven voor het Nijmegen Career Event;  

• Verzenden van e-mails met persoonlijke informatie over het Nijmegen Career Event.  

  

Het Nijmegen Career Event verwerkt persoonlijke gegevens via het registratieformulier. 

Hieronder vindt u een lijst van de persoonlijke gegevens die via het registratieformulier 

worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden verzameld. In tabel 1 worden de 

verschillende persoonlijke gegevens en de doeleinden van deze gegevens uitgelegd.  

  

  

  



   

Persoonlijke data:  Doel:  

Voornaam, initialen, 

tussenvoegsels en achternaam  

Om een onderscheid te maken tussen deelnemers en om 

deelnemers correct aan te spreken  

Geslacht  Om deelnemers correct aan te spreken  

Telefoonnummer  Om in geval van nood contact op te nemen, om in 

contact te komen voor cv selecties en om 

onduidelijkheden en/of vragen te 

verduidelijken/beantwoorden  

E-mail  
Om in contact te komen in geval van aankondigingen en 

om persoonlijke informatie te sturen over het Nijmegen  

Career Event  

Bankgegevens (IBAN en naam 

van bankrekeninghouder)  

Om deelnamegeld te kunnen incasseren  

Curriculum Vitae  
Om deelnemers de gelegenheid te geven om deel te 

nemen aan evenementen met cv selectie  

Studie informatie  
Een onderscheid te maken tussen de studiefasen en 

specialisaties van verschillende deelnemers  

Lidmaatschap studievereniging  Om te weten welk lidmaatschap een deelnemer heeft  

Allergieën  Om ervoor te zorgen dat er rekening gehouden wordt 

met allergieën tijdens de lunch op het Nijmegen Career 

Event  

Tabel 1. Gegevens en doelen  

Het doel van deze informatie is om ervoor te zorgen dat u aan het evenement kunt 

deelnemen. Deze informatie wordt alleen voor het evenement gebruikt. De accounts op de 

website en de persoonlijke gegevens die daarbij horen, worden tot een maand na het 

evenement bewaard.  

 

Het delen van de persoonlijke gegevens  

De persoonlijke gegevens die worden verzameld via het registratieformulier of door de 

registratie van een activiteit op het evenement worden opgeslagen in een beveiligd digitaal 



   

ledenbestand, dat alleen toegankelijk is voor de organisatie van het Nijmeegse Career Event, 

het bestuur van beide studieverenigingen (Synergy en de ESV) en de websitebeheerders. De 

websitebeheerders hebben een verwerkingsovereenkomst  getekend. Bovendien, als u zich 

inschrijft voor een activiteit van een deelnemend bedrijf, wordt uw naam gedeeld met dit 

bedrijf. Wanneer u zich inschrijft voor een cv-selectie, wordt uw cv gedeeld met het bedrijf.  

 

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, gaat u akkoord met dat het Nijmegen 

Career Event gebruik maakt van de eerder genoemde persoonlijke gegevens voor eerder 

genoemde doeleinden.  

  

Cookies  

De website van het Nijmegen Career Event (nijmegencareerevent.nl) maakt gebruik van 

technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen 

inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op 

uw computer, tablet of smartphone bij uw eerste bezoek aan de website. De cookies die het 

Nijmegen Career Event gebruikt zijn noodzakelijk voor het technische gebruik van onze 

website en uw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct werkt. Het 

Nijmegen Career Event kan haar website ook optimaliseren met deze cookies. U kunt zich 

afmelden voor deze cookies door de instellingen in uw webbrowser te wijzigen om uw 

cookies niet meer op te slaan. Bovendien kunt u alle eerder opgeslagen informatie 

verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.  

Controleren een aanpassen van persoonlijke gegevens  

Het is ten alle tijde mogelijk om uw persoonlijke gegevens te bekijken en aan te passen, door 

in te loggen op de website en naar 'Mijn account’  

(https://www.nijmegencareerevent.nl/en/account/myaccount) te gaan. Als u vragen heeft 

over het privacy beleid, privacy in het algemeen of het Nijmegen Career Event in het 

algemeen, kunt u een e-mail sturen naar info@nijmegencareerevent.nl.  

 

Bezwaren  

Het is mogelijk om bezwaar aan te geven tegen het verzamelen van persoonlijke gegevens. 

Wanneer de reden voor het verzamelen van gegevens door het Nijmegen Career Event van 

groter belang is dan het bezwaar, kan het Nijmegen Career Event ervoor kiezen om door te 

gaan met de verwerking van gegevens. Indien u bezwaar wilt maken tegen de verzameling 

van noodzakelijke persoonsgegevens, kunt u mailen naar info@nijmegencareerevent.nl. 

  

Beveiliging van persoonlijke gegevens  

Het Nijmegen Career Event neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en 

neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste 

verspreiding en ongeoorloofde aanpassingen tegen te gaan. De website van het Nijmegen 

Career Event maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw 

persoonlijke gegevens veilig worden bewaard.  

  



   

Rapporteringsverplichting datalek  

Het Nijmegen Career Event is verplicht om datalekken te melden. Er treedt een datalek op 

wanneer gegevens verloren gaan of ten onrechte worden verwerkt. Als er een datalek 

optreedt, is het Nijmegen Career Event verplicht deelnemers op de hoogte te stellen. 

Wanneer een datalek optreedt, informeert het Nijmegen Career Event de betrokken partijen 

binnen 72 uur. Na een datalek onderzoekt het Nijmegen Career Event waar het lek zich heeft 

voorgedaan en hoe een vergelijkbaar lek in de toekomst kan worden voorkomen.  


