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Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek 

ingeschreven in het Handelsregister bij de kamer van Koophandel onder nummer 41179084 

 

Privacy statement 

1. Wie zijn wij? 

De Stichting Fonds Catharine van Tussenbroek (CvT) heeft als doel de wetenschappelijke 

ontplooiing van vrouwen te bevorderen. Dit doen wij door toekenning van beurzen aan 

vrouwelijke onderzoekers die tijdens hun promotie onderzoek of in de postdoctorale fase in het 

buitenland onderzoek willen doen. Voor een zorgvuldige toekenning van de beurzen en het 

opvolgen van onze doelstelling hebben wij persoonsgegevens nodig. Over de verwerking van de 

persoonsgegevens willen wij transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.  

 

2. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens? 

Wij verzamelen persoonsgegevens van u als: 

- Bezoekers van onze website, facebook- en LinkedIn-pagina. 

- Aanvrager, voor een van onze beurzen wanneer u een aanvraagformulier indient. 

- Bursaal, wanneer u een beurs van het CvT heeft gekregen. 

- Oud Bursaal, wanneer u in het verleden een beurs van ons heeft ontvangen. 

- Donateur, die het CvT heeft ondersteund of nog steeds ondersteunt. 

 

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

Persoonsgegevens betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon. Gegevens die direct of indirect tot u zijn te herleiden. Het CvT verwerkt geen 

bijzondere persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming, zoals gegevens over 

gezondheid. 

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u als bezoeker onze website of sociale media 

pagina’s bezoekt en u uw gegevens achterlaat. 

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een beurs aanvraagt zijn: 

- Contactgegevens, zoals naam, adres, email-adres, telefoonnummer; 

- Gender; 

- Genoten opleidingen en het behaalde niveau (bachelor, master, promotie); 

- Studierichting, onderwijsinstelling, datum afstuderen; 

- De namen van uw Promotoren en eventuele aanbevelingsbrieven; 

- Huidige werkkring, zoals betaalde of onbetaalde academische of niet-academische 

aanstelling, functie, duur dienstverband, soort dienstverband; 

- In geval van een eerder toegekende persoonlijke onderzoek beurs; looptijd en bedrag en 

beursverstrekkende instantie; 

- Overige relevante werkervaring binnen en buiten uw vakgebied; 
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- Gegevens over uw voorgenomen onderzoek en/of projectplan; 

- Gegevens over het aantal en de leeftijd van uw kinderen als u een beroep wilt doen op 

onze extensieregeling, die mogelijkheid biedt op aanvraag langer dan 5 jaar na; 

- Gegevens over uw gezondheid als u een beroep wilt doen op onze extensieregeling. 

Persoonsgegevens die wij aanvullend verwerken wanneer u bursaal bent zijn: 

- Bankrekeningnummer 

- Eindverslag van uw project 

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u oud-bursaal of donateur bent zijn  

- Contactgegevens, zoals naam, adres, email-adres, telefoonnummer, en of  

- Bankrekeningnummer. 

 

4. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten 

Om de aanvraag door u van een van onze beurzen te kunnen beoordelen.  

Om een toegekend beursbedrag aan u uit te keren. 

 

Op grond van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben 

Om u te benaderen voor een van onze bijeenkomsten of evenementen.    

 

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

Zoals het voeren van onze financiële administratie  

 

Met uw toestemming of uw uitdrukkelijke toestemming 

Wanneer wij beeldmateriaal plaatsen op onze social media doen wij dat alleen met uw 

toestemming. Ook wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of evenement, of wanneer u 

op grond van uw gezondheid nu of in het verleden een beroep doet op onze extensieregeling. U 

kunt deze toestemming altijd intrekken. Wilt U eerdere gegeven (uitdrukkelijke) toestemming 

intrekken, neem dan contact met ons op zoals onder “Contactinformatie” is omschreven. 

 

5. Van wie krijgen we uw persoonsgegevens? 

De meeste persoonsgegevens krijgen we van uzelf als u een aanvraag doet voor een van onze 

beurzen. Voor het beoordelen van de aanvragen kunnen we gebruik maken van openbare 

bronnen en data, zoals social media en web sites van onderwijsinstellingen.   

Wij verwerken geen persoonsgegevens verkregen door derden partijen.  

 

6. Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken? 

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de hieronder volgende personen of instanties. 

We doen dit alleen als  

- dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het beschikbaar stellen 

van de beurs; 

- wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben; 

- wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verstrekken; 

- u toestemming heeft gegeven.  

Alleen als een van bovengenoemde redenen van toepassing is verstrekken wij uw gegevens aan: 
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- onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die in onze opdracht diensten 

verlenen.  

Het CVT verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden.  

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wanneer u een beurs aanvraag indient en deze niet gehonoreerd wordt verwijderen wij uw 

persoonsgegevens 4 weken nadat onze toekenningronde door het bestuur heeft 

plaatsgevonden. 

Wanneer u een beurs toegekend heeft gekregen van ons fonds bewaren wij uw 

persoonsgegevens tot vijf jaar nadat wij het laatste beursbedrag aan u hebben uitgekeerd.  

Indien u een van onze Donateurs of Oud Bursalen bent zo lang wij met u een betekenisvolle 

relatie onderhouden. Indien u heeft aangeven geen prijs te stellen op contact met ons 

verwijderen wij uw gegevens. 

8. Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn? 

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. 

Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijke 

identificerende kenmerken, zodat niemand meer kan zien dat het over u gaat.  

Wij anonimiseren uw gegevens om de mogelijkheid te hebben deze over te dragen aan een 

archiefinstantie die gelieerd is aan ons doel teneinde wetenschappelijk onderzoek mogelijk te 

maken. 

 

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen? 

Inzage 

U kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarvoor we deze gebruiken. 

Over het algemeen kun u binnen één maand na uw verzoek inzage krijgen in de 

persoonsgegevens die we van u verwerken. 

Rectificatie 
U kunt persoonsgegevens die wij van u hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen. 

Vergetelheid 
U kunt verzoeken de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten verwijderen. Het kan zijn 
dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan 
nog wel moeten verwerken. 

Beperking 
Heeft u het idee dat wij persoonsgegevens van u onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u  
die verwerking laten beperken. 

Bezwaar  
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dan beëindigen wij die 
verwerking per direct, tenzij er dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct 
de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

Overdraagbaarheid 
U kunt in bepaalde gevallen verzoeken persoonsgegevens die wij van u op grond van 
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toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare 
vorm. 

Toestemming intrekken 
Waar u toestemming hebt gegeven kunt u de toestemming voor een bepaalde verwerking van 
persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, intrekken. 

Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals onder 

“Contactinformatie” is omschreven. 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl 

10. Profilering 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die enkel gebaseerd is op 

geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering. 

 

11. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

CvT zorgt voor passende technische en organisatorisch beveiligingsmaatregelen om uw 

persoonsgegevens te beschermen. Onze bestuursleden en onze leveranciers hebben instructies 

gekregen zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. 

CvT verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Aan door haar 

ingeschakelde verwerkers legt zij dezelfde verplichting op dit niet te doen.   

 

12.  Cookies 

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. We gebruiken op onze 

website de volgende soorten cookies: 

Functionele cookies 
Deze zijn noodzakelijk voor een goede werking van onze website.  

Analytische cookies 
Deze geven inzicht in hoe onze bezoekers onze website gebruiken, welke pagina's het best 
worden bezocht en welke zoektermen mensen gebruiken. Op basis daarvan kunnen we onze 
sites verbeteren. Onze web statistieken worden versleuteld en anoniem verwerkt. 

Voor deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen. Over deze cookies willen wij u wel 
informeren. 

13. Social Media 

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze doelstelling meer bekendheid te geven en om 

verslag te doen van toekenning van beurzen en op onze events en bijeenkomsten. Hiervoor 

maken wij gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor dit doel kunnen 

wij beeldmateriaal van bezoekers, sprekers en andere personen op onze social media-pagina’s 

posten. Laat het ons weten, als u liever niet wilt dat wij beeldmateriaal op social media posten. 

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen zoals omschreven bij “Contactinformatie”. Op het 

gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social 

media platform van toepassing: Facebook, Twitter en LinkedIn. 

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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14. Contactinformatie 

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of bij vragen met betrekking tot uw privacy stuur 

uw verzoek dan per e-mail naar cvtfonds@gmail.com.  

 

15. Wijzigingen 

CvT kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen 

aanbrengen in haar privacy statement. De meeste recente versie is altijd te vinden op de website 

van CvT. Deze versie is opgesteld in december 2018. 

mailto:cvtfonds@gmail.com

