Privacy beleid
Als u deze verklaring ondertekent, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende
gebruiksvoorwaarden die samen met ons auteursrecht, privacy beleid en disclaimer de relatie van
Nierpatiëntenvereniging Slidia met u regelen met betrekking tot dit beleid.
De term Slidia of 'wij' of 'we' verwijst naar de vereniging, een Not for Profit-onderneming.
De term 'u' verwijst naar de leden.
Dit privacy beleid zet uiteen hoe we informatie gebruiken en beschermt alle informatie die u ons geeft. We
doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen bepaalde
informatie te verstrekken, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming
met deze privacyverklaring.
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door dit beleid bij te werken. Over aanpassingen wordt gestemd
tijdens de jaarvergadering. Het huidige beleid is van kracht op 25 mei 2018.
Wat we verzamelen
We verzamelen van onze leden de volgende informatie:
• Naam
• Adres
• Postcode – woonplaats
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Behandelvorm van de nierziekte
Wat we doen met de informatie die we verzamelen
We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te kunnen bieden en
in het bijzonder voor interne registratie. Daarnaast gebruiken wij deze informatie in onze boekhouding en om
uitnodigingen voor onze activiteiten te versturen.
Veiligheid
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of
openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures
ingesteld om de informatie die we verzamelen te beschermen en te beveiligen.
Gebruik van uw persoonlijke informatie
We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te
doen. U kunt de details van persoonlijke informatie die wij over u hebben opvragen. Als u een kopie van de
informatie over u wilt hebben, kunt u contact opnemen met de penningmeester (slidia.rnv@gmail.com).
Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, e-mail naar Roelie
Verstoep (slidia.rnv@gmail.com ) of bel 0575-553528.
We zullen ernaar streven alle informatie die onjuist is bevonden, onmiddellijk te corrigeren.
Ontkenning
Alles wordt in het werk gesteld om onze ledenadministratie vlot te laten functioneren.
De informatie op deze ledenlijst is alleen voor interne doeleinden. We doen ons best om de informatie up-todate en correct te houden. We kunnen geen garanties geven van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet,
met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met
betrekking tot de informatie, daar wij afhankelijk zijn van uw medewerking hierbij.

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering

