
 

 

Privacy Statement IRO 
 

IRO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit Privacy Statement 

informeren we u hoe wij omgaan met persoonsgegevens en over de wijze waarop IRO 

persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. IRO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection 

Regulation (GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.  

• verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de 

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens in uitzondering op de doeleinden hieronder.  

• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.  

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze 

respecteren. 

 

1. Doeleinden van gegevensverwerking  

Uw persoonsgegevens kunnen door IRO worden verzameld en verwerkt ten behoeve van de 

volgende doeleinden:  

• Wanneer u een IRO lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-              

aangelegenheden; 

• Wanneer u producten en/of diensten van IRO afneemt. Dit zijn bijvoorbeeld onze cursussen of de 

NSC (Netherlands Suppliers Catalogue);  

• Wanneer u contact heeft met IRO. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij 

ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, inlogt 

op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;  

• Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en 

marktonderzoek;  

• Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, 

rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media; 

• Wanneer u deel wilt nemen aan onder andere handelsmissies, beurzen en commissie-events.   



 

 

2. Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde 

partijen voor:  

• Het verzorgen van onze ICT- en internetomgeving;  

• Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

• Het verzorgen van diverse publicaties (o.a. nieuwsbrieven, jaarverslag, NSC); 

• Het verzorgen van internationale vakbeurzen (o.a. standbouw, advertenties, mailings). 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hier over 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 

wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een 

onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te 

verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  

3. Kinderen jonger dan 16 jaar 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van kinderen (wanneer het kind jonger is dan 16 

jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger.  

4. Bewaartermijn   

IRO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

5. Beveiliging  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen:  

• Alle personen die namens IRO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan; 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten;  

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.  

 

 



 

 

6. Cookies 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw 
computer wordt opgeslagen. 

Functionele cookies 
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, voor het genereren van 
rapportages over het online gedrag op onze website en voor het optimaliseren van de 
dienstverlening via de website. U kunt deze cookies uitzetten via uw eigen browserinstellingen. Dit 
zou wel gevolgen kunnen hebben voor het functioneren van onze website. 

Analytische cookies 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier verder geen invloed op. 
 
Third-party cookies 
Op de IRO-website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale 
netwerken zoals LinkedIn en Youtube. Deze ‘share’ buttons werken door middel van codescripts die 
van de social media kanalen zelf afkomstig zijn. De cookies die hiervoor worden geplaatst, vallen 
buiten de invloedsfeer van IRO. Lees de privacyverklaring op de desbetreffende social media kanalen 
om geïnformeerd te worden over wat zij met deze (persoons)gegevens doen die via deze cookies 
worden verwerkt. Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van IRO zijn. IRO 
is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites. 
 
7. Uw rechten  

• Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan IRO te vragen of zijn/haar 
persoonsgegevens worden verwerkt.  

• Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, 
zijn/haar gegevens worden verwerkt.  

• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek 

indienen bij IRO om dit te corrigeren.  

• Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan IRO te vragen om hun persoonsgegevens 

niet meer te gebruiken. 

• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om 

gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten 

verwijderen.  

• Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking 

van zijn/haar persoonsgegevens. IRO zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn 

voor de verwerking. 

  



 

 

8. Wijzigingen 

IRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u 

dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien IRO een 

belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop IRO uw persoonsgegevens 

verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in 

nieuwsbrieven. 

9. Klachten of vragen 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u een klacht hebben 

over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te 

nemen.  

 

Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin vragen of opmerkingen 

hebt, kunt u altijd contact met ons op nemen. Tevens heeft u altijd het recht een klacht in te dienen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.  

 

10. Adresgegevens 

IRO – Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie  

Boompjes 40  

3011 XB, te Rotterdam  

info@iro.nl   

 
Disclaimer: De tekst in de Privacy Statement IRO is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige 

privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- 

en regelgeving altijd leidend. 
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