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Privacybeleid ICansultancy  
In overleg hanteren studieverenigingen FAECTOR, FSR en In Duplo gezamenlijk de volgende 

bewaartermijnen met betrekking tot de gezamenlijke commissie ICansultancy. 
 

Verwerking  Vastgesteld bewaartermijn 
Aanmelding 
evenementen  

Ten behoeve van de evenementen die worden georganiseerd door de ICansultancy commissie,            
kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via de ICansultancy website. Hierbij worden de           
volgende persoonsgegevens gevraagd: naam, universiteit, studiefase, studierichting,       
e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden via een Google Form gegeven.           
Daarnaast dienen geïnteresseerden hun middelbare school cijferlijsten, universitaire        
cijferlijsten en Curriculum Vitae te mailen naar info@icansultancy.nl.  
 
Nadat de inschrijving gesloten is, worden de persoonsgegevens gedeeld met de partners van             
ICansultancy. Dit wordt gedaan door middel van Google docs. Vervolgens geven de partners             
hun voorkeur wat betreft sollicitanten door. De partners mogen geen persoonsgegevens laten            
verwerken door andere organisaties.  
 
De ICansultancy commissie zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die ter beschikking zijn            
gesteld door de sollicitanten binnen de wettelijke termijn (4 weken na beëindiging            
sollicitatieprocedure) worden verwijderd. Dit geldt zowel voor de gegevens die zijn verzameld            
via de Google Form als de gegevens die per mail ter beschikking zijn gesteld. Ook zorgt de                 
ICansultancy commissie ervoor dat de selectiegegevens die zij ontvangen van de partners            
binnen vier weken worden verwijderd. Daarnaast dienen de partners van de ICansultancy            
commissie de sollicitatiegegevens ook binnen de wettelijke termijn te verwijderen. 
 
De persoonsgegevens van sollicitanten worden alleen gebruikt ten behoeve van de organisatie            
van het evenement waar zij zich voor hebben aangemeld. De ICansultancy commissie stelt de              
gegevens alleen beschikbaar aan de partners van het desbetreffende evenement en laat geen             
gegevens verwerken door andere personen of organisaties daarbuiten.  
 
Wanneer de ICansultancy commissie meent dat bepaalde persoonsgegevens langer bewaard          
moeten worden, zal zij uitdrukkelijk toestemming vragen aan de sollicitant om deze gegevens             
langer te mogen bewaren. Daarnaast kunnen de partners ook wensen om de            
sollicitatiegegevens langer te bewaren. Hiervoor dienen zij zelfstandig toestemming te vragen           
aan de betreffende sollicitant. De sollicitatiegegevens mogen na toestemming van de sollicitant            
1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.  
 
Behouden van sollicitatiegegevens bewaartermijn = wettelijk (Vrijstellingsbesluit WBP): 

Sollicitatiegegevens V 4 weken na beëindiging sollicitatieprocedure zonder toestemming om te 
bewaren  

Sollicitatiegegevens V 1 jaar na beëindiging sollicitatieprocedure met toestemming om te 
bewaren  
 

Relatiebeheer met 
betrekking tot de 
organisatie van 
evenementen  

Voor de organisatie van evenementen verzamelt de ICansultancy commissie verschillende          
organisatiegegevens. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens van evenementlocaties, restaurants        
en gastsprekers. De gegevens worden uitgewisseld via de ICansultancy mail, visitekaartjes en            
via telefonisch contact.  
 
De ICansultancy commissie bewaart de organisatiegegevens tot 1 jaar na het einde van het              
evenement. Dit gaat om gegevens die zijn opgeslagen in de persoonlijke telefoon van             
commissieleden en gegevens die zijn gedeeld via de mail (waaronder gegevens in de             
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elektronische handtekening). Mocht iemand uitdrukkelijk vragen of zijn/haar gegevens eerder          
verwijderd kunnen worden, dan zal de ICansultancy commissie daar zorg voor dragen. 
 
Behouden van organisatiegegevens bewaartermijn:  
V 1 jaar na einde evenement 

  
  

 
 
Daarnaast hanteert de ICansultancy commissie nog de volgende twee clausules: 
 

1. Geheimhouding 
De ICansultancy commissie houdt de gegevens van de sollicitanten geheim voor           
personen/organisaties die niet bij het desbetreffende evenement betrokken zijn.  

 
2. Datalek 

In het geval van een datalek (bijvoorbeeld door het verlies van een USB stick met               
gegevens of een hack van de google form/mail), meldt de ICansultancy commissie dit             
direct aan de Functionaris Gegevensbescherming van de Erasmus Universiteit te          
Rotterdam (010-408 96 79). 

 
 
Rotterdam, 06- 12-2018 
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