
Privacyverklaring SURF-netwerkdag 

Lees hieronder de privacyverklaring van SURF voor de SURF-netwerkdag.  

Over deze privacyverklaring 

De coöperatie SURF is een samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland. De 
coöperatie SURF bestaat uit het bureau van de coöperatie (SURF-bureau) en 3 werkmaatschappijen: 
SURFmarket, SURFnet en SURFsara (hierna gezamenlijk: “SURF”). De 3 werkmaatschappijen en 
SURFbureau werken steeds nauwer samen om een zo goed mogelijk aanbod te kunnen doen aan de leden 
van de coöperatie. In het kader van deze samenwerking en het feit dat alle SURF-organisaties primair 
werken voor de leden, zal SURF met de bovengenoemde SURF-organisaties gezamenlijk optreden als 
verwerkingsverantwoordelijken voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen. 

Het gaat hierbij om het verwerken van je gegevens voor het: 

• maken van sfeerbeelden tijdens de SURF-netwerkdag; 
• het interviewen van bezoekers en sprekers tijdens de SURF-netwerkdag.  

SURF acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.  We verwerken en beveiligen 
je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig. 

Bij deze verwerking houdt SURF zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder 
andere dat: 

• we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we 
via deze privacyverklaring. 

• we het verzamelen van je persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig 
zijn voor legitieme doeleinden. 

• we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook 
eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken. 

• we je recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Waarvoor gebruiken we je gegevens? 

Het maken van sfeerbeelden tijdens de SURF-netwerkdag 

Tijdens de SURF-netwerkdag worden er mogelijk foto’s en/of video’s gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt 
door SURF gebruikt op Twitter, YouTube, onze website, in de nieuwsbrief of een mailing van SURF over de 
netwerkdag.  

Rechtsgrond 
Wij maken het beeldmateriaal op grond van het gerechtvaardigd belang dat SURF heeft om het evenement 
vast te leggen en het gebruiken van het beeldmateriaal in het kader van public relations voor het 
evenement.  

Bewaartermijnen 
SURF bewaart het beeldmateriaal in principe niet langer dan 2 jaar na het evenement. Wees je ervan 
bewust dat SURF, na het online publiceren van het beeldmateriaal op andere kanalen dan haar eigen 
website, hier geen controle meer op kan uitoefenen. Bovendien kan SURF in uitzonderlijke gevallen 
beeldmateriaal langer in haar archief bewaren in het kader van het historisch belang van SURF. Het 
beeldmateriaal dat hiervoor wordt gekozen, wordt zeer zorgvuldig geselecteerd.  

Bezwaar 
Als je niet op de foto’s of in een video zichtbaar wilt zijn, is het mogelijk om op de SURF-netwerkdag een 
rode badge af te halen bij de ontvangstbalie. De fotografen en cameramannen zorgen er dan voor dat jij 
niet herkenbaar in beeld staat.  

Het interviewen van bezoekers en sprekers tijdens de SURF-netwerkdag 



Tijdens de SURF-netwerkdag worden er mogelijk interviews afgenomen bij bezoekers en/of sprekers. 
Deze interviews worden enkel gemaakt en gebruikt na toestemming van de betrokkene. Deze interviews 
worden door SURF gebruikt voor het maken van een terugblikvideo voor het evenement. Deze wordt 
geplaatst op de Terugblikpagina van SURF en YouTube.  

Rechtsgrond 
De interviews worden afgenomen en gebruikt op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming.  

Bewaartermijnen 
SURF bewaart de interviews niet langer dan 2 jaar na het evenement.   

Ontvangers van je gegevens 

De gegevens worden alleen aan derde partijen verstrekt als dit noodzakelijk is voor het maken en 
gebruiken van het beeldmateriaal, in overeenstemming met deze privacyverklaring.  
 
Verder verstrekt SURF de gegevens niet aan andere partijen als je hiervoor geen toestemming hebt 
gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het 

kader van een fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval is SURF wettelijk verplicht deze 

gegevens af te geven. 
 

Beveiliging 
 
We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te 
beschermen: 

• Ons systeem is alleen toegankelijk vanuit het SURF-netwerk en via een beveiligde VPN-
verbinding. 

• We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te 
waarborgen. 

• We treffen organisatorische toegangsmaatregelen. 
• We treffen fysieke toegangsmaatregelen. 

 

Je rechten met betrekking tot je gegevens  

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: 

• Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer 
deze onjuist of niet (meer) relevant zijn. 

• Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken. 
• Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens, als we je gegevens verwerken op basis 

van een eigen gerechtvaardigd belang.  
• Je kunt een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van je gegevens ten aanzien van de 

verwerking van gegevens waartegen je bezwaar hebt gemaakt, die je onrechtmatig acht, waarvan 
je de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist of wanneer we de persoonsgegevens niet 
meer nodig hebben, maar je ze nodig hebt in het kader van een rechtsvordering. 

• Je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm opvragen van de gegevens die we 
van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere 
dienstverlener. 

• Je kunt de door jou gegeven toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. 
Het intrekken van je toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de 
verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking daarvan.  

• Als je van mening bent dat SURF niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht 
indienen bij SURF. Als jij en SURF er echter niet samen uitkomen en het antwoord van SURF op je 
klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over SURF in te 



dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens 
en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met SURF via de contactgegevens onderaan 
deze privacyverklaring.  

Wijziging privacyverklaring 

SURF behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient 
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de 
hoogte bent. 

Contactgegevens algemeen 

SURF     
Moreelsepark 48    
3511 EP  Utrecht    
communicatie@surf.nl    
+31-887873000     
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [datum].  
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