
   
 

Privacyverklaring Cross-mentoring 

Cross-mentoring is een project dat namens onderstaande partijen wordt uitgevoerd: 

• ALGEMENE VERENIGING SCHOOLLEIDERS (AVS) (coördinator van dit project) 

en andere samenwerkingspartners: 

• ABN AMRO BANK N.V.  

• ALGEMENE PENSIOEN GROEP N.V. 

• DELOITTE HOLDING B.V. 

• HOLDING PRICEWATERHOUSECOOPERS NEDERLAND B.V. 

Alle partijen hierna ook gezamenlijk te noemen, ”Cross-mentoringpartners”. 

AVS is als eerste aanspreekpunt verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij het 
insturen van het deelnameformulier zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De andere 
samenwerkingspartners zijn verwerkingsverantwoordelijk voor hun eigen verwerkingen vanaf het moment dat 
zij gegevens ontvangen van AVS om cross-mentoring mogelijk te maken.   

Contactgegevens: 

De projectleider van cross-mentoring via info@crossmentor.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Cross-mentoringpartners verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken tijdens het project: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Overige persoonsgegevens die deelnemers actief verstrekken in correspondentie en telefonisch  

• Foto en videomateriaal gemaakt tijdens of ten behoeve van het project 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken 

Cross-mentoringpartners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Om uw deelname aan het project cross-mentoring mogelijk maken, waaronder het in contact brengen 
van een deelnemers met een medewerker van een andere organisatie. Daarvoor kunnen gegevens 
tussen de cross-mentoringspartners onderling worden gedeeld.  

• Met u te communiceren over het project en uw deelname 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de voortgang van het project te waarborgen 
 



   
De cross-mentoringpartners verwerken de gegevens primair op basis van uw toestemming, o.a. bij het insturen 

van het deelnameformulier. Onder bepaalde omstandigheden tijdens het project, kan het zijn dat wij ook 

gegevens verwerken op basis van een andere grondslag bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de overeenkomst of als sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang 

van AVS of anderen.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Cross-mentoring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Cross-mentoringspartners verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig 
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met alle 
Cross-mentoringpartners die onderdeel uitmaken van het project en voor de uitvoering daarvan uw gegevens 
nodig hebben, maken wij onderling afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

AVS gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 
recht om, indien van toepassing, uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, 
gegevens over te dragen (dataportabiliteit) of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
door een cross-mentoringpartner .  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De cross-mentoringpartners  nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op met de cross-mentoringspartners via info@crossmentor.nl. Ook heeft u het recht een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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