Privacybeleid
Nierpatiëntenvereniging Slidia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij houden ons
in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De term Slidia of 'wij' of 'we' verwijst naar de vereniging, een Not for Profit-onderneming.
De term 'u' verwijst naar de leden.
Dit privacybeleid zet op een heldere en transparantie wijze 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 een bestuursvergadering. Het huidige beleid is van kracht sinds 25 mei 2018.
Als Nierpatiëntenvereniging Slidia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
• Nierpatiëntenvereniging Slidia
Slingelandziekenhuis/Dialyse-afdeling/Slidia
Postbus 169
7006 AD Doetinchem
of per e-mail: slidia.rnv@gmail.com
Wat we verzamelen.
We verzamelen van onze leden de volgende informatie:
• Naam,
• Adres,
• Postcode en woonplaats,
• Telefoonnummer,
• Geboortedatum,
• E-mailadres,
• Geslacht,
• IBAN-nummer, betaalstatus en wijze van incasseren,
• Lidmaatschapsvorm,
• Behandelvorm van de nierziekte (indien van toepassing).
Wat we doen met de informatie die we verzamelen.
We hebben deze informatie nodig om u een betere service te kunnen bieden en in het bijzonder voor interne
registratie. Daarnaast gebruiken wij deze informatie in onze boekhouding en om correspondente te versturen.
Bewaartermijn
Nierpatiëntenvereniging Slidia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
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.
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Verstrekking aan derden.
We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, m.u.v.:
• Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).
Het secretariaat van de dialyseafdeling van het Slingeland Ziekenhuis geeft uw aanmelding door aan de NVN.

•

•

Als u lid bent van Slidia, bent u ook automatisch lid van de NVN. Daarbij worden uw NAW-gegevens,
e-mailadres en geboortedatum aan de NVN doorgegeven.
Dialyseafdeling Slingeland Ziekenhuis.
Indien van toepassing: bij wijziging van uw behandelvorm vindt er een uitwisseling plaats van uw
naam, geboortedatum en behandelvorm.
Voor deze gegevensuitwisseling vragen wij in het inschrijfformulier expliciet om uw toestemming.
Indien u hier tegen bezwaar heeft, verzoeken wij u zelf een wijziging aan ons door te geven.
Of tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Uw rechten omtrent de persoonsgegevens die wij van u vastleggen.
• 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 ledenadministratie (slidia.rnv@gmail.com).
• Ook als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, e-mail s.v.p. naar
slidia.rnv@gmail.com of bel onze ledenadministratie 0575-553528 (Roelie Verstoep).
We zullen ernaar streven alle informatie die onjuist is bevonden, onmiddellijk te corrigeren.
• Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons
of door een van onze verwerkers.
• Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een
andere partij indien gewenst.
In al deze gevallen kunnen wij van u verlangen dat u zich legitimeert, voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.
Geen opslag buiten de Europese Unie (EU).
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan, of slaan gegevens op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Cookies.
Als u onze website www.slidia.nl bezoekt, attenderen wij u erop dat onze website gebruikt maakt van cookies.
Voor ons cookies-beleid verwijzen wij u naar onze website www.slidia.nl/slidia/cookies.
Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons
contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy in Nederland.
Disclaimer.
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.
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