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Privacyverklaring NVOP 

Voor het laatst gewijzigd op: 2 maart 2021 

Deze privacyverklaring is opgesteld voor vereniging: Nederlandse Vereniging voor 

Onderwijspersoneel (hierna genoemd: de “NVOP”, “wij” of “ons”). Statutair gevestigd 

Zinzendorflaan 9, 3703CE Zeist, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 40483412.   

De NVOP is bereikbaar: 

• telefonisch via 0512-544116; 

• per e-mail via info@nvop.nl.  

 

1. Inleiding 

In dit document beschrijven wij voor welke doeleinden de NVOP persoonsgegevens verzamelt en 

verwerkt, welke (categorieën van) persoonsgegevens de NVOP verzamelt en verwerkt, hoe de 

NVOP met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in het kader van de verwerking van 

persoonsgegevens aan u als betrokkene toekomen. 

De NVOP respecteert uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 

verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op 

de diensten van de NVOP. 

 

2. Statutaire doelen NVOP  

De NVOP stelt zich als vakbond conform artikel 2 van haar statuten ten doel de belangen van 

haar lidverenigingen (en daarmee diens leden) te behartigen op de gebieden van 

arbeidsvoorwaardelijke, onderwijskundige en onderwijsinhoudelijke aard (collectieve 

belangenbehartiging). De NVOP tracht dit doel te bereiken door: 

• het voeren van onderhandelingen op collectief niveau (cao’s en sociaal plan); 

• het sluiten van overeenkomsten (denk onder meer aan een cao of sociaal plan);  

• het organiseren van scholings- en voorlichtingsactiviteiten; 

• het onderhouden van contacten en het samenwerken met verwante organisaties binnen 

en buiten het onderwijs; 

• het informeren van partijen en stakeholders;  

• het uitdragen van standpunten; 

• het participeren in overleggremia.  
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3. Doelen verwerking persoonsgegevens 

De NVOP voert een administratie en verwerkt daarbij persoonsgegevens tot zo ver dit 

noodzakelijk is: 

a. voor het voeren van een vereniging en de daarbij komende wettelijke verplichtingen;  

b. om invulling en uitvoering te kunnen geven aan de statutaire doelstellingen van de NVOP 

zoals beschreven onder punt 2: het collectief behartigen van de belangen van de bij de 

FvOv aangesloten lidverenigingen en diens leden op arbeidsrechtelijk, onderwijskundig 

en onderwijsinhoudelijk gebied.  

 

4. Persoonsgegevens die wij verwerken 

De NVOP verwerkt om invulling en uitvoering te kunnen geven aan haar statutaire doeleinden 

indien noodzakelijk persoonsgegevens. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:  

• Voornaam en voorletter(s)  

• Achternaam  

• Adres  

• Postcode  

• Woonplaats  

• Privé-e-mailadres  

• Geslacht  

• Vakvereniging (lidvereniging)  

• Functie  

• Sector (cao)  

• Werkgever  

• Specifieke afdeling (als bekend en relevant)  

• IP-adres  

 

5. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 

Wij zorgen er voor dat de verwerking van persoonsgegevens alleen rechtsmatig plaatsvindt. Op 

een verwerking van persoonsgegevens kunnen meerdere van de onderstaande grondslagen van 

toepassing zijn.  

a. De NVOP verwerkt persoonsgegevens waar daar een wettelijke verplichting voor is. De 

verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk ter uitvoering van de 

wettelijke rechten en plichten die wij hebben.    

b. De NVOP verwerkt persoonsgegevens indien u daar toestemming voor heeft gegeven. 

c. De verwerking van persoonsgegevens kan ook plaatsvinden op grond van 

gerechtvaardigde belangen van de NVOP. Hieronder valt in ieder geval de verwerking van 

persoonsgegevens tot zo ver dit essentieel is voor het in stand kunnen houden en voeren 

van de vereniging in lijn met de statutaire doelen.  
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6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De NVOP gebruikt op haar website cookies tot zo ver dit noodzakelijk is voor de werking en 

optimalisering van de website.  

 

7. Beveiliging van persoonsgegevens  

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de NVOP passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. Doel is hiermee de gegevens te beschermen tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 

beschadiging.  

 

8. Bewaartermijnen 

Persoonsgegevens worden, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, niet langer 

bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verkregen zijn en 

verwerkt worden.  

 

9. Bezwaar maken of gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor een 

verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering kunt u contact opnemen met de NVOP 

(info@nvop.nl). Wij behandelen uw verzoek zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken. U 

heeft ten alle tijden het recht bezwaar te maken tegen een verwerking of om een klacht in te 

dienen bij een toezichthoudende autoriteit.   
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