
 

PRIVACYVERKLARING 

 

VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

De Vereniging Alliance Française d’Amsterdam Vereniging, KvK-nummer 69309256, (statutair) 

gevestigd in Amsterdam aan de Oosterdoksstraat 110 (1011 DK), wordt vertegenwoordigd door 

Dorine Lebreton, directeur. 

 

DOEL VAN HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN  GEGEVENS 

DE GEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT 

Ons hoofddoel van het verzamelen van persoonsgegevens is het aanbieden en verbeteren van onze 

diensten zodat u er gebruik van kunt maken en profiteren. De Alliance Française Amsterdam (AFA) 

vraagt u om persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 

 

• U bent student bij de Alliance Française d ’Amsterdam: wij registreren uw naam, adres, 

geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres om u uw huiswerk en informatie met betrekking 

tot de cursus te kunnen sturen; 

• U bent lid van onze nieuwsbrief: wij registreren uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief per 

e-mail te kunnen sturen; 

• U staat ingeschreven voor een officieel Frans examen (bijv. DELF/DALF, TCF, TEF): wij registreren 

uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit vanwege 

een wettelijke verplichting opgelegd door de officiële certificeringsinstantie (CIEP of CCIP). En 

specifiek voor het DELF/DALF: uw moedertaal en voor het TCF, een kopie van uw identiteitsbewijs en 

een kopie pasfoto voor het mondeling examen. De kopieën worden verwijderd zodra de sessie 

officieel gesloten is.  

• U bent lid van de AFA: we registreren uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en 

geboortedatum (om te profiteren van het 65+ tarief) om met u te kunnen communiceren; 

• U bent deelnemer aan een van onze evenementen: we registreren uw naam en e-mailadres om u 

op de hoogte te houden; 

• We verzamelen de naam, het adres en de e-mailgegevens van onze potentiële klanten en partners 

om met hen te communiceren. 

 

GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD VIA DE WEBSITE 

We maken gebruik van geautomatiseerde tools voor het verzamelen van gegevens, zoals 

sessiecookies, om bepaalde informatie over uw bezoek op onze website te verzamelen om te zien 

hoe u onze site gebruikt en om onze services beter te kunnen beheren. De cookies worden bij 

aankomst in uw browser geplaatst, en in de meeste gevallen automatisch geaccepteerd. 

Sessiecookies worden verwijderd zodra u zich afmeldt of uw browser sluit. 



Met webbakens kunnen we het algemene anonieme gebruik en het verkeer op onze website 

verbeteren. 

 

U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren via de instellingen van uw internetbrowser, 

meestal via de menu's "Instellingen", "Extra" of "Voorkeuren". Als u het opslaan van cookies op uw 

apparaat uitschakelt, werken sommige onderdelen en functies van de website mogelijk niet 

optimaal. 

GEVOELIGE GEGEVENS 

De AFA verzamelt geen gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze 

opvattingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksuele geaardheid. 

 

ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS  

We delen uw gegevens niet met andere partijen tenzij er een wettelijke verplichting is om dit te 

doen. Alleen onze werknemers die administrator zijn op onze website hebben toegang tot uw 

persoonlijke gegevens. Docenten hebben alleen toegang tot de gegevens van hun studenten.  

 

OPSLAG EN DUUR VAN HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS 

We gebruiken het e-commerceplatform van Oncord om onze online diensten (website, e-mail en 

server) te leveren. Ze zijn verplicht om zich aan de geldende veiligheidsmaatregelen te houden (om 

uw persoonlijke gegevens niet te verspreiden en niet voor andere doeleinden te gebruiken) en om 

de juiste beveiligingsmaatregelen te handhaven. 

Alle gegevens worden opgeslagen op de eigen servers van Oncord die worden gehost in twee 

beveiligde datacenters in Australië: Host Networks, Queensland en Equinix, Sydney en toegankelijk 

voor geen externe leverancier.  

Oncord bestudeert de AVG uitgebreid en analyseert welke stappen nodig zijn om te voldoen aan de 

AVG.  

Oncord: 
PO Box 5766 
Brendale, QLD 4171 
Australië 
Oncord Privacybeleid 

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de doelstelling te 

bereiken die ten tijde hun verzameling werd nagestreefd. 

 

RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

RECHT OP GEGEVENSPORTABILITEIT 

U kunt ons om een overzicht vragen van de persoonlijke gegevens die we van u hebben. 

Er zal u gevraagd worden om u te identificeren om deze informatie te verkrijgen, en in het geval van 

een verzoek om verzending per post, zijn de administratieve kosten voor uw rekening.  

https://www.oncord.com/legal/privacy


RECHT OP RECTIFICATIE 

U heeft recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig 

zijn. U dient hiervoor schriftelijk een verzoek in.  

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN 

Te allen tijde kunt u van ons het wissen van uw persoonlijke gegevens vereisen wanneer ze niet 

langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer u niet akkoord gaat met hun 

verwerking of wanneer zij onwettig verwerkt zijn. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld en 

uw gegevens worden verwijderd als de verwerking ervan niet nodig is, behalve in de volgende 

gevallen: 

• dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de behandeling vereist 

volgens het Europese recht of de wetgeving van de lidstaat waaraan de 

verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of 

een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de 

verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. 

• dit noodzakelijk is voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van een recht in rechte. 

MINIMALISATIE EN NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS 

Het verzamelen van gegevens beperkt zich tot wat strikt noodzakelijk is met betrekking tot de 

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

Voor een vraag over deze privacyverklaring, uw persoonlijke gegevens of als u een klacht wilt 

indienen over de verzameling of het gebruik van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via 

info@afamsterdam.nl. 

Alle door ons verzamelde informatie valt onder deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan 

op elk moment worden bijgewerkt in overeenstemming met een verandering van de geldende 

wetgeving. 

Laatst gewijzigd 22 februari 2021 


