
Privacyverklaring Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie 
 
Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (hierna: NedKAD), gevestigd aan de  
Da Costakade 45 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Contactgegevens 
Da Costakade 45 
3521 VS Utrecht  
+31 30 2959326 
info@nedkad.nl  
https://nedkad.nl  
 
Werkingssfeer 
Deze privacyverklaring ziet toe op de persoonsgegevens die via de website van NedKAD 
worden verzameld.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken  
NedKAD verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder 
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  
- Voor- en achternaam  
- E-mailadres  
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, door ons een vraag te stellen via de mail 
(info@nedkad.nl) of het formulier op onze website, door zich in te schrijven voor onze 
nieuwsbrief en door zich op te geven om deel te nemen aan onze activiteiten. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
NedKAD heeft alleen die persoonsgegevens in beheer die vrijelijk door u verstrekt zijn en 
verwerkt deze alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. NedKAD verwerkt uw 
persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
- Verzenden van onze nieuwsbrief  
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren  
- Door te geven aan de accrediterende instanties voor accreditatie van bijeenkomsten die 
NedKAD organiseert.  
- NedKAD hanteert een adressenbestand van mensen die werkzaam zijn of vrijwillig 
verbonden zijn bij organisaties en instellingen die deelnemen aan het kenniscentrum. Deze 
adressen worden alleen gebruikt voor directe communicatie met de deelnemers.  
 
Bij het bezoeken van onze website worden ook verkeersgegevens geregistreerd. Deze 
omvatten bijvoorbeeld tijdsduur van het bezoek, IP-adressen, paginabezoek. Deze gegevens 
worden alleen gebruikt om onze website te verbeteren.  
 
 

https://nedkad.nl/
mailto:info@nedkad.nl


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
NedKAD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer 
bewaard dan wettelijk is toegestaan. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van 
persoonsgegevens:  
- Naam, e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt: tot 
uiterlijk 1 jaar na het moment dat uw vraag is beantwoord.  
- Naam, e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor 
inschrijving voor de nieuwsbrief: tot het moment dat u zich uitschrijft of anderszins aangeeft 
geen contact meer te wensen.  
- Naam, e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor bij 
inschrijving voor een conferentie: tot uiterlijk 3 jaar na de bijeenkomst, onder andere in 
verband met het toekennen van accreditatiepunten. 
 
Verstrekking van gegevens aan derden 
NedKAD zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk 
toestemming voor gegeven heeft. Bijvoorbeeld bij het invoeren van uw gegevens voor 
accreditatie. NedKAD zal in geen geval persoonsgegevens verkopen aan derden. 
 
Beveiliging gegevens 
NedKAD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. 
 
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 NedKAD 
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
 
Wijziging privacyverklaring 
NedKAD behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. De privacyverklaring 
is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om 
zicht te krijgen op eventuele wijzigingen. 


