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Privacyverklaring en -beleid 
Anéla - Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap 
 
Verklaring 
Om u als lid goed van dienst te kunnen zijn en om te voldoen aan een aantal wettelijke eisen, houdt Anéla 
persoonsgegevens bij. Indien u lid wordt/bent vragen we u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring en onderstaand privacybeleid. 
 
Anéla doet er alles aan om – conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – uw privacy te 
waarborgen: 
 
- door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens 
- en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben 
 
Hieronder vindt u precies welke gegevens wij bijhouden en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw 
wettelijke rechten worden genoemd. 
 
Beleid 
 
Contactgegevens vereniging 
Anéla, t.a.v. Anneke Smits (ambtelijk secretaris) 
Tilburg University 
Academiegebouw, A15 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 
anela-admin@uvt.nl  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Anéla verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van Anéla. Deze gegevens heeft u zelf aan ons 
verstrekt. 
 
Het betreft de volgende gegevens: 
 
• Voornaam 
• Tussenvoegsel 
• Achternaam 
• Naam instelling (indien werkadres is doorgegeven) 
• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• Land 
• E-mailadres 
• Gewenste correspondentietaal 
• Promotie- of afstudeerdatum 
• Bankgegevens 
 
Indien u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem 
dan contact met ons op via anela-admin@uvt.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen*. 
 
* in zoverre wij niet bij wet verplicht zijn deze bij te houden 
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Waarom we gegevens nodig hebben 
Anéla verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
• Uw naam, adresgegevens en emailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de 

eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie of het afhandelen 
van de van u verkregen informatie; 

• Uw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader 
van het lidmaatschap door de vereniging (mede) georganiseerde activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes; 

• Uw promotie- of afstudeerdatum heeft een invloed op uw status als junior of seniorlid en bepaalt mede 
de hoogte van uw contributie; 

• Uw naam en affiliatie worden ook gebruikt om de evolutie van de toegepaste taalwetenschap in Nederland 
in kaart te brengen. 

• Uw bankgegevens komen bij ons binnen als u een betaling doet.  
 

Hoe lang we gegevens bewaren 
Anéla zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
uw gegevens worden verzameld.  
 
Voor onze administratie zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens 7 jaar te bewaren. Dit geldt voor alle 
bovengenoemde gegevens.  
 
Voor het in kaart brengen van de evolutie van de toegepaste taalwetenschap in Nederland houden wij wel 
uw naam (Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam) en affiliatie in onze archieven.  
 
Delen met anderen 
Anéla verstrekt geen gegevens aan derden.  
 
Beveiliging 
Alle gegevens die hierboven worden vermeld worden opgeslagen op Surfdrive of een niet-gedeelde folder op 
een beveiligde universiteits/hogeschoolserver. Uitwisseling van gegevens vindt enkel plaats tussen de 
ambtelijk secretaris, de penningmeester en de kascommissie. Correspondentie waarbij gegevens worden 
uitgewisseld loopt via beveiligde email. 
 
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op met ons via anela-admin@uvt.nl. 
 
Meldplicht datalekken 
Wij beschikken over een protocol datalekken. 
 
Uw rechten 
U heeft het recht uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken*; 
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering* en het meenemen van eigen gegevens; 
U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij ons anela-
admin@uvt.nl en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl; 
Wij wijzen u op ons privacybeleid en waar u dit kunt vinden.  
 
* in zoverre wij niet bij wet verplicht zijn deze bij te houden 
 
Noot over activiteiten die Anéla (mede-)organiseert/publicaties die Anéla (mede-)ondersteunt 
Wij delen geen gegevens met organisatoren van evenementen of editors van publicaties, ook niet als deze in 
naam van Anéla worden (mede-)georganiseerd of worden (mede-)ondersteund. De verwerking van de 
persoonsgegevens voor activiteiten en publicaties valt onder de privacyverklaring en het privacybeleid van 
het evenement/de publicatie. Anéla controleert wel of er voor het evenement/de publicatie een deugdelijke 
privacyverklaring en privacybeleid zijn opgesteld en adviseert ook in deze. 
 
Wijzigingen 
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via het nieuwsbulletin aangekondigd. 
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