
Privacyverklaring Novavita 

Novavita doet er alles aan om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je weten 

welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je je inschrijft bij Novavita en waarom we deze gegevens 

verzamelen. Je kunt ervan op aan dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt 

behandeld. 

 

Daarnaast respecteert Novavita de privacy van alle bezoekers van haar website. Novavita handelt in 

overeenstemming met de AVG (Europese Privacy Wetgeving).  

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

Wanneer je je inschrijft bij Novavita, de vereniging van oud-werknemers van het Nova College en haar 

rechtsvoorgangers, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om 

onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen server van de secretaris 

van Novavita..  

 

Wij leggen de volgende gegevens vast:  

 Naam; 

 Adresgegevens; 

 Geboortedatum; 

 Laatste werkplek; 

 E-mailadres. 

 Vaste telefoon- en mobiele telefoonnummer 

Wij leggen gegevens vast om:  

 Om de doelstellingen van onze vereniging te kunnen realiseren, zoals:                                              

-het bevorderen van de contacten tussen de oud-werknemers van het Nova College;                          

-het in stand houden van het contact tussen de oud-werknemers en het Nova College;                      

-het organiseren van activiteiten voor de leden al dan niet in samenwerking met het Nova College.  

Novavita zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming. 

Enige uitzondering is als het Nova College ten behoeve van een jubileum, afscheid, verstrekken van 

kortingsvouchers o.i.d. adres- of e-mailgegevens vraagt 

Bij het vaststellen van een definitieve deelnemerslijst van een activiteit krijgen de betreffende 

deelnemers een lijst met namen, telefoonnummers en emailadressen van de andere leden die zich ook 

hebben ingeschreven.  

 

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 novavita@novacollege.nl.  Novavita zal zo snel mogelijk, 

op uw verzoek reageren. 

 

 

Website 

Novavita onderhoudt een website (www.novavita.nu) waarop het verenigingsnieuws te lezen is. We 

publiceren hier regelmatig verslagen van onze activiteiten met de daarbij behorende foto’s. We gaan ervan 

uit dat de deelnemers aan de activiteiten daar geen bezwaar tegen hebben, maar ook hier geldt dat las je iets 

aangepast of verwijderd wilt hebben, een e-mail naar novavita@novacollege.nl volstaat. Ook verzamelen 
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we op de website oud archiefmateriaal (teksten en foto’s) over het Nova College en haar 

rechtsvoorgangers. 

Voor alle duidelijkheid: we maken voor onze website geen gebruik van cookies. We houden niet bij wie 

onze website bezoekt. 


