Privacyverklaring NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij zetten ons in voor keuzevrijheid aan het
einde van het leven. Hiervoor leveren wij verschillende diensten, geven informatie en beantwoorden
uw vragen. Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben we in veel gevallen uw persoonsgegevens
nodig. Ook verwerken wij persoonsgegevens van onze leden om het lidmaatschap te beheren. Wij
vinden de bescherming van uw persoonsgegevens heel belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig met
deze gegevens om.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent. Afhankelijk van
de diensten waarvan u gebruik maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum en -plaats, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres;
• gegevens betreffende het lidmaatschap (zoals lidnummer) en interessevoorkeur voor
nieuwsbrieven;
• gegevens met betrekking tot de berekening, vastlegging en inning van contributies.
Daarnaast kunnen wij ook gegevens die specifiek over uw gezondheid gaan, vastleggen. Dit zijn
‘bijzondere persoonsgegevens’.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
• Om uw lidmaatschap te verwerken en beheren;
• Om uw aanvraag voor een van onze brochures, producten of diensten te verwerken en u te
informeren over het verloop ervan;
• Om uw inschrijving als vrijwilliger te verwerken;
• Om met u te communiceren door het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
(o.a. over campagnes en resultaten);
• Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen;
• Om onderzoek en analyse te doen in lijn met de verenigingsdoeleinden, waarbij alleen
gebruik wordt gemaakt van niet-herleidbare gegevens;
• Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en
fiscale (wettelijke) verplichtingen;
• Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
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Recht op inzage, aanpassing en verwijdering
U kunt op elk moment een overzicht bij ons opvragen van de gegevens die wij over u verwerken. Als
deze gegevens niet kloppen, kunt u de gegevens via uw account aanpassen. Ook kunt u gegevens
verwijderen. Als u geen account heeft, kunt u een verzoek tot aanpassing of verwijdering per e-mail
sturen naar info@nvve.nl of bellen naar 020-6200690. U kunt ook een brief sturen naar NVVE,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.
De NVVE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn
De NVVE bewaart uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek.
De NVVE is de enige organisatie die over deze unieke gegevens beschikt en heeft als een van haar
doelen in de statuten opgenomen om onderzoek te doen met deze gegevens. Er worden passende
maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend geanonimiseerd, nietherleidbaar worden geanalyseerd en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt. U kunt bezwaar
maken tegen deze verwerking.

Gebruik van gegevens door andere partijen
De NVVE laat gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden door andere partijen niet
toe. De NVVE kan uw persoonsgegevens wel met de hierna genoemde partijen delen.
•

•

•

De NVVE kan uw persoonsgegevens delen met partijen waaraan de NVVE activiteiten
uitbesteedt. Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
De NVVE kan uw persoonsgegevens delen indien dit vereist is in een gerechtelijke procedure of
in geval van een verzoek om informatie of medewerking van de overheid of vergelijkbare
autoriteiten of in een ander geval wanneer de wet dit voorschrijft.
In aanvulling op bovenstaande situaties, kan de NVVE persoonsgegevens delen met andere
partijen als u hiervoor toestemming heeft gegeven of u een verzoek doet voor een dergelijke
gegevensuitwisseling.

Cookies
Deze website houdt met Google Analytics het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van
afkomstig zijn en via welke provider u toegang heeft tot het internet. De resultaten worden
uitsluitend op totaal niveau gebruikt en zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Beveiliging
De NVVE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft maatregelen getroffen 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 met ons op via info@nvve.nl.
De NVVE beveiligt al haar e-mailverkeer, en handelt daarmee zorgvuldig ten aanzien van
persoonsgegevens die in dit verkeer voorkomen. Deze beveiliging treft enkel de eigen NVVE e-mails.
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E-mails van en naar e-mailadressen die door een andere partij beheerd/gefaciliteerd worden kunnen
wij niet beveiligen. Wij raden u daarom aan om voorzichtig om te gaan met het verzenden van
persoonsgegevens via e-mail, met name als het gaat om persoonsgegevens met betrekking tot uw
gezondheid.
Op www.nvve.nl treft u links aan naar andere websites die niet onder het toezicht van de NVVE
vallen. De NVVE is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens
omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt voordat u persoonsgegevens
verstrekt.

Aanpassingen
De NVVE behoudt zicht het recht toe om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Wij
adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien
de NVVE een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de NVVE uw
persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken op onze website, in nieuwsbrieven en
in ons magazine Relevant.

Contact
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar info@nvve.nl. Vermeld
in de onderwerpregel het woord ‘Privacy’.
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