
Privacyverklaring KNB- Jaarcongres 2022 

Versie 3.0 d.d. 12 juli 2022 

   

Deze verklaring geeft informatie over hoe de KNB omgaat met persoonsgegevens die in het kader 

van het KNB Jaarcongres op 7 oktober 2022 worden verwerkt.   

   

Onze contactgegevens   

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)   

Adres:                   Spui 184   

Postcode / Plaats:                   2511 BW Den Haag  

Telefoon:                     070-3307111  

E-mailadres functionaris voor gegevensbescherming:     fgavg@knb.nl   

   

De KNB   

   

De KNB is de beroepsorganisatie van notarissen en kandidaat-notarissen. Op 7 oktober 2022 

organiseert de KNB haar jaarcongres. Hiervoor worden notarissen, kandidaat-notarissen en 

stakeholders uitgenodigd. Leden kunnen zich aanmelden via deze link: https://www.knbcongres.nl.     

  

Op het aanmeldformulier worden de volgende gegevens gevraagd:  

  

• Ik meld me aan voor: 
o Live congres in MECC 
o Online congres 
o Pre-party donderdagavond 6 oktober in Rebelle 

• NAW gegevens  
o Roepnaam 
o Tussenvoegsel  
o Achternaam 

o Organisatie 
o E-mail adres 

• Overige opmerkingen/dieetwensen 
   

  

Bovenstaande gegevens worden doorgegeven aan de externe congresorganisatie en 

beveiligingsdiensten (dit kunnen overheden (o.a. politie) en particuliere beveiligingsdiensten). Door 

zich aan te melden voor het congres gaat u akkoord met verstrekking van de persoonsgegevens 

aan de KNB en de congresorganisatie en doorgifte door de KNB aan voornoemde  

beveiligingsdiensten. Uw gegevens worden geregistreerd voor de praktische voorbereiding van het 

congres, de feestavond en de catering en om de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen. Uw 

gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. U kunt deze 

toestemming te allen tijde intrekken, u kunt dan echter niet deelnemen aan het congres.   

  

Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel 

waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van 

wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Geregistreerde dieetwensen en 

geboortedatum worden zes maanden na afloop van het congres verwijderd door de KNB. 

Beveiligingsdiensten verwijderen uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke 

bewaartermijn. Uw NAW- en overige contactgegevens worden uitsluitend bewaard door de KNB om 

u volgend jaar weer een uitnodiging voor het jaarcongres te kunnen sturen.   
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https://www.knbcongres.nl/
https://inschrijven.knbcongres.nl/login


Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens   

Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.  Dit 

doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. 

Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig 

identiteitsbewijs.    

   

Recht van inzage van de betrokkene    

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze organisatie verwerkt, voor welk doel dat is en  

hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw 

verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.   

   

Recht op rectificatie   

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie 

van deze gegevens te vragen.   

   

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)   

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek 

indienen. U zult dan echter geen toegang krijgen tot het congres.   

   

Recht op beperking van de verwerking   

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wil beperken (in afwachting 

van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of 

omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) 

kunt u hiervoor een verzoek indienen.   

   

  

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming   

Onze organisatie stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn 

met andere wettelijke bepalingen. Mocht onze organisatie om die reden niet aan één van de 

genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.   

   

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie  Wanneer 

u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij 

dit graag via avg@knb.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

   

Cookies   

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op 

een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze 

website beter te laten functioneren en om het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan 

hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De informatie wordt alleen op 

een geaggregeerd niveau gebruikt. Dat betekent dat deze niet is te herleiden tot een pc of individu.    

   

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het 

plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser.   
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