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Geachte leden,
U ontving vanuit het Bureau van AIPPI International reeds informatie over de invoering van de EU General
Data Protection Regulation (GDPR)/ de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Aangezien
de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) een zelfstandige vereniging is en tevens opereert als
Nederlandse groep binnen AIPPI willen wij u graag ook informeren. In dit Privacy Statement leggen wij uit
hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. De datum van ingang staat bovenaan
vermeld. Indien wij dit Privacy Statement herzien, zal de gewijzigde versie alleen gelden voor verwerking
van persoonsgegevens die na de datum van herziening aanvangen.
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1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement geldt voor alle leden van de Vereniging van Intellectuele Eigendom (VIE). De
Vereniging van Intellectuele Eigendom is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging
AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Proriété Intellectuele).

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De VIE is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De VIE
verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u zich heeft ingeschreven als lid of wanneer u deelneemt
aan een van de door de VIE georganiseerde bijeenkomsten.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
De VIE registreert de gegevens die u via het aanmeldformulier opgeeft. Dit zijn de volgende
gegevens:
a. Naam;
b. Titulatuur;
c. Organisatie;
d. Adres;
e. Telefoonnummer;
f. Emailadres;
g. Geboortedatum (indien u wilt registreren als junior lid);
h. Uw beroepscategorie;
4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap voor:





Het onderhouden van uw lidmaatschap
Verzenden van uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten
Verzenden van informatie in het kader van het lidmaatschap
Verzenden van de jaarlijkse contributienota en het afhandelen van de betaling

5. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens ter uitvoering van het lidmaatschap. Wij kunnen daarnaast
de persoonsgegevens verwerken, omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat
wij een gerechtvaardigd belang hebben. Wij controleren steeds zorgvuldig of uw privacybelang niet
zwaarder weegt.

6. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens door middel van het aanmeldformulier, via de AIPPI of
wanneer u gegevens verstrekt in het kader van deelneming aan een door de VIE georganiseerde
bijeenkomst.
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7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De VIE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar na beëindiging van
het lidmaatschap bewaard.
8. Ontvangers van uw persoonsgegevens en doorgifte van persoonsgegevens naar derde
landen
Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan
anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen, of om onze of andermans rechten te beschermen. De vereniging maakt voor het
voeren van haar administratie gebruik van een derde partij waarmee een Verwerkersovereenkomst
is gesloten.
9. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens die onder
onze zeggenschap vallen.
Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking,
kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor door u of derden geleden schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang
tot uw (persoons)gegevens, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze
zijde.
Als u vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij
over u verwerken, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.
10. Welke rechten heeft u?
U heeft diverse privacy rechten. Dit zijn onder meer het recht van inzage, recht op rectificatie, recht
op gegevenswissing (“right to be forgotten”), recht op beperking van de verwerking, recht op
overdraagbaarheid van de gegevens, en recht van bezwaar. U kunt een verzoek met betrekking tot
uw privacy rechten indienen via secretariaat@aippi.nl.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer
informatie vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
11. Contact
Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u
contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
Secretariaat VIE / AIPPI Nederland
Lodewijk de Vromestraat 25
3962 VG Wijk bij Duurstede
Tel.: 0031 343 575 397
E-mail: secretariaat@aippi.nl
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