
	
 
Algemene voorwaarden voor deelname aan Meet & Match in 2022 
 
Algemene voorwaarden  
• Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor om de bijeenkomst te 

annuleren.  
• De organisatie informeert u hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1,5 week voor de bijeenkomst.  
 
Inschrijving  
• Inschrijving voor de bijeenkomst vindt plaats via een volledig ingevuld aanmeldformulier op de website 

https://ipso.nl/meet-match 
• Na registratie ontvangt de deelnemer een bevestiging van zijn aanmelding per mail.  
 
Annulering of verhindering  
• U kunt uw aanmelding annuleren via het email-adres: esthervanweele@ipso.nl (bij voorkeur zo vroeg 

mogelijk). 
• Bij verhindering kunt u zich laten vervangen door iemand anders. Dit kunt u doorgeven via het email-

adres: esthervanweele@ipso.nl   
 
Privacy  
• De gegevens ingevuld op het aanmeldformulier worden door het projectteam M&M tijdelijk opgeslagen en 

gebruikt voor de organisatie van de Meet&Match.  
• Het op het aanmeldformulier opgegeven email-adres wordt gebruikt om u te bevestigen en te informeren 

over de bijeenkomst. Uw naam wordt gebruikt ten behoeve van een bewijs van deelname. Uw 
functie/organisatie wordt gebruikt ten behoeve van een tafelschikking tijdens de bijeenkomst. Uw naam 
en eventueel opgegeven BIGnummer en meisjesnaam worden gebruikt om accreditatie toe te kennen. 

• 3 maanden na de bijeenkomst wordt uw emailadres gebruikt voor het sturen van een evaluatie. Deze 
evaluatie vult u anoniem in, de resultaten worden samengevat in een rapportage aan KWF. 

• De aanmeldgegevens worden 4 maanden bewaard door IPSO en na deze 4 maanden verwijderd. 
• De aanmeldgegevens worden na de Meet&Match door gestuurd aan de projectleider van het 

organiserende ziekenhuis (zie uitnodiging voor gegevens) ten behoeve van vervolgacties rondom regionale 
oncologische zorg.  

• De projectleider van het ziekenhuis draagt zorg voor een AVG beleid voor de ontvangen gegevens. 
• Indien u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor de evaluatie en/of worden doorgestuurd, kunt u 

dat laten weten via esthervanweele@ipso.nl.  
 
 
	


