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The protection of your personal data is of great importance to Wetsus. In this Privacy Policy,
we inform you how we treat personal data. If, after reading this Privacy Policy or in a more
general sense, you have any questions about our processing or storage of your data, or if
you wish to contact us for any other reason, please contact us via the contact data at the
bottom of this document.
Your data
Wetsus may process your personal data for the services of Wetsus. This data is obtained
because you have provided it to Wetsus yourself, for instance in a telephone conversation,
via an email, via the Wetsus' website or by handing us a business card. Because you have
provided the data yourself, we assume to have your permission to store and use it for the
purposes and under the conditions described in this Privacy Policy.
Wetsus may process the following personal data:
 your first and last name, including title
 your address and telephone number
 your email address
 your job title and affiliation
In addition to the personal data referred to above, Wetsus may also, in accordance with the
agreements made with you in such cases, process further data from your organisation to
implement cooperation, perform agreements and for the administration of (subsidy) projects.
Why Wetsus needs your personal data
Wetsus processes your personal data to be able to maintain contact with you. Wetsus may
contact you in the context of the performance of an agreement concluded with you or for a
possible future agreement, to inform you or to invite you.
How long is data retained
Wetsus does not retain your data any longer than is necessary to achieve the purposes for
which your data is collected, or than is legally required.
Sharing data with third parties
Wetsus only provides your personal data to third parties if this is necessary for the
performance of an agreement with you, or to comply with a legal obligation. We never pass
on personal data to parties with which we have not concluded a processing agreement. With
these parties (processors) we will of course make the necessary arrangements to ensure the
security of your personal data.
Analyzing website visits
Wetsus uses Google Analytics to analyze website visits and the behaviour of website
visitors. We do not receive any personal data of our visitors via these analytics, only general
statistics. For example, we can see how many people visited the website, but not who those
visitors are.
The information obtained in this way, including the address of your computer (IP-address), is
transferred to Google where it is stored on servers in the United States. Google's privacy
policy is available here: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Google uses this
information to keep track of how our website is used and to be able to provide reports about
the website to Wetsus. Google may provide this information to third parties if it is legally
required to do so, or insofar as these third parties process the information on behalf of

Google. Wetsus has no control over this. Wetsus has not given Google permission to use
information obtained through Analytics for other Google services.
Unsubscribing from mailings
Each newsletter contains a link with which you can unsubscribe. When you unsubscribe from
the newsletter, your email address is removed from the relevant mailing list.
You can also unsubscribe from the newsletter or other mailings at any time by sending an
email to info@wetsus.nl.
Accessing, amending or removing data
You have the right to access your personal data, and to correct or remove it. You can send a
request to view, correct or remove your personal data to info@wetsus.nl. Wetsus will
respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks.
Photos/footage
During Wetsus meetings (in the Wetsus building or outside of it) photos or film footage can
be shot for Wetsus' own publications. If you object to this, please state this clearly when you
register with us for the meeting concerned so we can take this into account. In the unlikely
event that, in spite of your advanced clearly communicated objections, any photos or footage
are shown on our website or in other communications in which you are visible against your
will, please let us know so we can immediately remove the photos or footage concerned.
Security
Wetsus takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to
prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized
modification. Wetsus' website uses a reliable SSL certificate to ensure that your personal
data does not fall into the wrong hands. If you have the impression that your data is not
secure or that there are indications of misuse or if you would like more information about the
security of personal data collected by Wetsus, please contact Wetsus via info@wetsus.nl.
Complaints
If you have a complaint about, for example, the way which Wetsus processes your personal
data, or if you object to the processing of your request for access, correction, limitation of the
processing or removal of your personal data, you can contact us via the data below. You can
also submit your complaint to the Dutch Data Protection Authority.
Contact
If you have any questions about this Privacy Policy or the processing of your personal data in
general, or if you would like to access, correct or remove your data, please contact us at:
Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology
PO Box 1113
NL-8900 Leeuwarden
+31 58 284 3000
info@wetsus.nl
www.wetsus.nl

Privacy policy Wetsus
20 mei 2018
Wetsus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
policy informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft over onze
verwerking of opslag van uw gegevens of anderszins contact met ons wenst op te nemen
kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Uw gegevens
Wetsus kan persoonsgegevens van u verwerken ten behoeve van de diensten van Wetsus.
Deze gegevens worden verkregen doordat u deze zelf aan Wetsus heeft verstrekt,
bijvoorbeeld in een telefoongesprek, via een e-mail, via de website van Wetsus of door het
overhandigen van een visitekaartje. Omdat u zelf de gegevens heeft verstrekt gaan wij uit
van uw toestemming voor het opslaan en gebruiken daarvan voor de doelen en onder de
condities die in deze Privacy policy genoemd worden.
Wetsus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 Uw voor- en achternaam, inclusief titulatuur
 Uw adresgegevens en telefoonnummer
 Uw e-mailadres
 Uw functie en affiliatie
Naast bovengenoemde persoonsgegevens kan Wetsus ook, in lijn met de afspraken die in
een dergelijk geval met u gemaakt zijn, nadere gegevens vanuit uw organisatie verwerken
voor het invulling geven aan samenwerking, het uitvoeren van overeenkomsten en voor de
administratie van (subsidie)projecten.
Waarom Wetsus uw persoonsgegevens nodig heeft
Wetsus verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen onderhouden. Wetsus
kan contact met u opnemen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst of ten behoeve van een mogelijke toekomstige overeenkomst, om u te
informeren of om u uit te nodigen.
Hoe lang gegevens bewaard blijven
Wetsus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.
Delen van gegevens met derden
Wetsus verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij
geven
nooit
persoonsgegevens
door
aan
partijen
waarmee
we
geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
In kaart brengen websitebezoek
Voor het in kaart brengen van websitebezoek en van het gedrag van websitebezoekers
maakt Wetsus gebruik van Google Analytics. Wij ontvangen daaruit geen persoonlijke
gegevens van onze bezoekers, alleen algemene statistieken. Zo zien we bijvoorbeeld wel
hoeveel mensen de website bezochten, maar niet wie die bezoekers waren.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.. Google
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten

over de website aan Wetsus te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Wetsus heeft hier geen invloed op. Wetsus heeft
Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie, te gebruiken voor
andere Google-diensten.
Afmelden mailingen
Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor
de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van de betreffende verzendlijst verwijderd.
U kunt zich ook op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief of andere mailingen door
een e-mail te sturen aan info@wetsus.nl.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wetsus.nl. Wetsus zal zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Foto’s/filmbeelden
Tijdens Wetsus-bijeenkomsten (in het Wetsus-gebouw of daar buiten) kunnen foto- of
filmopnamen gemaakt worden, met als doel verslaglegging voor eigen publicaties Indien u
bezwaar heeft daartegen, verzoeken wij u vriendelijk ons dat bij uw aanmelding voor de
betreffende bijeenkomst duidelijk kenbaar te maken, zodat wij daar rekening mee kunnen
houden. Indien wij onverhoopt, ondanks uw voorafgaand duidelijk kenbaar gemaakte
bezwaar, toch foto’s of filmbeelden op onze website of op andere uitingen tonen waarop u
tegen uw wil zichtbaar bent, verzoeken wij u vriendelijk ons dat te laten weten zodat we de
betreffende foto(’s) of filmbeelden terstond kunnen verwijderen.
Beveiliging
Wetsus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. De website van Wetsus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wetsus verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact op met Wetsus via info@wetsus.nl.
Klachten
Als u een klacht heeft bijvoorbeeld over de manier waarop Wetsus uw persoonsgegevens
verwerkt, of als u een bezwaar heeft naar aanleiding van de afhandeling van uw verzoek tot
inzage, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens,
kunt u via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Tevens kunt u uw klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Indien u vragen heeft over deze Privacy policy, over de verwerking van uw
persoonsgegevens in het algemeen, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of
te verwijderen, neem dan contact met ons op via:
Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology
PO Box 1113
8900 CC Leeuwarden
+31 58 284 3000
info@wetsus.nl
www.wetsus.nl

