
Privacy statement SOMT University voor Open Dagen 

Uw privacy is belangrijk en daarom gaat SOMT University of Physiotherapy zorgvuldig 
om met uw gegevens. SOMT University of Physiotherapy, gevestigd aan Softwareweg 
5, 3821 BN Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
https://www.somtuniversity.nl 

Softwareweg 5 
3821 BN Amersfoort 

+3133-4560737 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, wilt u meer weten over hoe SOMT University 
of Physiotherapy omgaat met persoonsgegevens of heb je misschien een klacht, dan 
kan je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van SOMT University of 
Physiotherapy. Hij is te bereiken via fg@somtuniversity.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken voor het organiseren van een Open 

Dag. 
SOMT University verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

• naam, 

• telefoonnummer,  

• e-mailadres; 

• hoogst genoten opleiding  

SOMT University verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor 
de doeleinden van die verwerking. Ook zal de verwerking van persoonsgegevens op de 
voor betrokkenen minst ingrijpende wijze plaatsvinden. SOMT University volgt de 
Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek .  

De Directie van SOMT University is de verantwoordelijke voor de verwerking van 
persoonsgegevens binnen SOMT University. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
SOMT University of Physiotherapy verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens voor het 
organiseren van een Open Dag.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken 

 
SOMT University of Physiotherapy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen: 
a. Organiseren van een Open Dag.  
b. Organiseren van marketing activiteiten 
 
 

 

https://www.somtuniversity.nl/
mailto:P.schrama@somtuniversity.nl
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Binnen SOMT University worden Persoonsgegevens op basis van de 
volgende grondslagen verwerkt  
Tussen haken is aangegeven bij welke doeleinden deze grondslagen een rol zullen 
spelen:  

a. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking voor één of meer van 
bovenstaande doeleinden;  
b. de verwerking is noodzakelijk om een publieke taak uit te voeren 
(onderwijsdoeleinden);  
 

Geautomatiseerde besluitvorming 
SOMT University of Physiotherapy neemt niet op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor 
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's 
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SOMT 
University of Physiotherapy) tussen zit. 

 
Bewaartermijnen / vernietigingstermijnen per soort gegeven 
 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan één jaar.   

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
SOMT University of Physiotherapy deelt uw persoonsgegevens voor de inschrijving van 
een open dag niet aan derden.  

 

Doorgifte Persoonsgegevens buiten de Europese Unie 

SOMT University verstrekt Persoonsgegevens niet aan Derden. 
. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
SOMT University of Physiotherapy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SOMT University of 
Physiotherapy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Een overzicht 
van de cookies is te vinden in onze cookieverklaring 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
SOMT University of Physiotherapy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij 
van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde 
organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@somtuniversity.nl. 

mailto:fg@somtuniversity.nl
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

SOMT University of Physiotherapy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
SOMT University of Physiotherapy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op met onze klantenservice of via fg@somtuniversity.nl 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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