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Hoe gaat GO Green Office om met uw persoonsgegevens.
1. Inleiding
In deze privacyverklaring voorzien wij u van informatie met betrekking tot de verzameling van uw
persoonsgegevens door GO Green Office in het kader van nieuwsbrieven.
Wij hebben getracht om u van alle informatie te voorzien op een heldere en leesbare manier. Als u vragen
heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens na het lezen van deze privacyverklaring dan is het mogelijk
om contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onder aan de privacyverklaring staan.
Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 21 september 2021. De laatste veranderingen aan deze
privacyverklaring zijn gemaakt op 21 september 2021.
2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
De Technische Universiteit Eindhoven is voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring aan de orde
komen de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(“AVG”). Dit houdt in dat de Technische Universiteit Eindhoven verantwoordelijk is voor een zorgvuldige en
behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens.
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in het kader van nieuwsbrieven:
• Naam en achternaam
• E-mailadres
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in het kader van SUMAP:
• Naam en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Studieachtergrond
• Naam vereniging waarmee je geassocieerd bent
• Welk beroep/functie je uitoefent
4. Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
1. Het versturen van onze nieuwsbrief
2. Contact op kunnen nemen voor het uitvoeren van onze dienstverlening in het kader van SUMAP
3. GO Green Office of de sustainability managers hiervan, zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in
zaken omtrent duurzaamheid.
5. Wat is de grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de
grondslagen uit de AVG. In het geval van GO Green Office is dat voor wat betreft de hierboven genoemde
doeleinde 1 en 2 dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde. Voor doeleinde 3 is de verwerking noodzakelijk voor de
uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór
de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
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6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
6.1 Toegang tot uw persoonsgegevens binnen GO Green Office
In het kader van de nieuwsbrief; alle relevante werknemers die betrokken zijn bij het versturen van de
nieuwsbrief hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar alleen voor zover noodzakelijk om hun
respectievelijke taken te vervullen. Deze werknemers zijn de leden van GO Green Office.
In het kader van SUMAP; alle relevante werknemers die betrokken zijn bij het SUMAP Project hebben toegang
tot uw persoonlijke gegevens, maar alleen voor zover noodzakelijk om hun respectievelijke taken te vervullen.
Deze werknemers zijn de leden en Green Committee members van GO Green Office.
Verder zijn uw gegevens alleen toegankelijk voor bevoegde personen in de relevante afdelingen van GO
Green Office zoals de voorzitter en secretaris maar alleen in zoverre het noodzakelijk is om hun
respectievelijke taken te vervullen.
6.2 Toegang tot uw persoonsgegevens door derde partijen
Wij delen de gegevens die wij verwerken in het kader van de nieuwsbrief niet met andere derde partijen,
behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.
7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
GO Green Office bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet
langer bewaard dan noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en worden
verwijderd wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere grondslag is om uw gegevens rechtmatig te
verwerken. Uw persoonsgegevens worden twee jaar na beëindiging lidmaatschap nieuwsbrief, danwel twee
jaar na beëindiging overeenkomst SUMAP verwijderd.
8. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
GO Green Office heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd ter
bescherming van de persoonsgegevens tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging van de gegevens,
onbedoelde schade, verlies, wijziging en ongeautoriseerde openbaring of toegang, en tegen alle andere
vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet gelimiteerd tot niet noodzakelijke verzameling
van gegevens) of verdere verwerking. We volgen hierin de beveiligde werkwijze van de Technische
Universiteit Eindhoven.
9. Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?
U hebt het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden,
rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het
recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de
verwerking en het recht op dataportabiliteit.
Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt
u dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Let wel, wij kunnen
additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze rechten.
Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde,
dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let wel, het intrekken van uw toestemming heeft geen
terugwerkende kracht. U kunt contact met ons opnemen hierover via de gogreenoffice@tue.nl.
10. Met wie kunt u contact opnemen?
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Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons dat laten
weten via privacy@tue.nl. Wij helpen u graag verder.
Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, bijvoorbeeld
als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg verwerken, of omdat uw verzoek tot inzage
of rectificatie niet tijdig is beantwoord kunt u via functionarisgegevensbescherming@tue.nl een klacht
indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (hierna; FG). De FG is de schakel tussen de Technische
Universiteit Eindhoven en de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG handelt onafhankelijk en kan over jouw
klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wanneer je het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kun je rechtstreeks een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het
verzoek en neemt hierover een besluit.
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