Privacybeleid
Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV)
Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie
gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. De NVHVV is ervan overtuigd dat de
privacy van haar leden, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van
essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die vanaf 25 mei 2018 gelden via
de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn we
De NVHVV gevestigd te Amersfoort, Leonardo da Vincistraat 34, postcode 3822 EJ is
verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u lid wordt van of een
instelllingsabonnement aangaat met onze organisatie.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening,
voor het inloggen op de website en in uw kwaliteitsregister, informatie over onze
bijscholingen, nieuwsbrieven, ons jaarlijkse CarVasZ-congres en voor het factureren en
afschrijven van het jaarlijkse bedrag van onze contributie/abonnementsgelden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een
deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening.
Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen
afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of
verplichtingen vanuit onze sponsoren. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en
relevantie van de gegevens die u verstrekt.
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Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens (leden):
Personalia
•

Naam en voorletters

•

Roepnaam

•

Geboortedatum

•

Geslacht
Privéadres

•

Straat en huisnummer

•

Postcode, woonplaats, land

•

Telefoonnummer

•

E-mailadres (privé of zakelijk)
Werk gerelateerd

•

Instellingsnaam/werkgever

•

Functie

•

Telefoonnummer
Registratienummers
(accreditatiepunten voor door de NVHVV georganiseerde scholingen)

•

BIG nummer

•

SBHFL nummer
Voor de contributie

•

Bankrekeningnummer

•

Toestemming voor automatische incasso ja / nee
Overig

•

Lidnummer NVHVV

•

Lidnummer NVVC bij combi-lidmaatschap

•

Lidnummer NU’91 bij combi-lidmaatschap
Nieuwsbrief

•

E-mailadres voor versturen nieuwsbrief

Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens (instellingsabonnementen):
•

Instellingsnaam

•

Contactpersoon, afdeling of referentienummer

•

Straat en huisnummer / postbus en postbusnummer

•

Postcode, woonplaats, land

•

Financieel e-mailadres (zakelijk) voor verzending factuur
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Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
NVHVV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar sponsoren, gegevensbewerkers die
namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere
zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht,
bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden na opzegging van het lidmaatschap gearchiveerd in een
afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor de NVHVV
onder strikte voorwaarden, overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen.

Cookies
De NVHVV maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes
die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden
geplaatst. Deze cookies kunnen worden gebruikt om het gebruik van de website te
vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het
aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen door dit af te stemmen op
uw interesses en voorkeuren. Meer informatie kunt u lezen in onze cookieverklaring.

Beveiliging
De NVHVV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen. Alle personen die namens NVHVV van uw
gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren
een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We pseudonimiseren en
zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Iedereen bij de NVHVV is
geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens de
NVHVV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is de NVHVV met hen overeengekomen
dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Deze bewerkers zijn niet
gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
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Uw rechten
Inzage en/of wijzigen gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken
Indien u uw eigen account (Mijn NVHVV) heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over
u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal
gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw accountgegevens.
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of
verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat
van de NVHVV.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens
door de NVHVV, dan kunt u schriftelijk, Leonardo da Vincistraat 34, postcode 3822 EJ
Amersfoort, of per e-mail contact met ons opnemen via secretariaat@nvhvv.nl. U kunt ons
ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 06-48006094.

Wijzigingen
De NVHVV kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of
wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen
tijde in te zien op de website van de NVHVV. Deze versie is opgesteld in mei 2018.
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