PRIVACYBELEID VAN NEFROVISIE
d.d. 07-11-2019
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nefrovisie (hierna: “de organisatie”)
verwerkt.
Indien u persoonsgegevens aan stichting Nefrovisie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om
deze persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u het Privacybeleid goed door te lezen.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Nefrovisie
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
Tel: 088 – 770 55 00
www.nefrovisie.nl
info@nefrovisie.nl
Postadres:
Postbus 830
3500 AV Utrecht
KvK nummer: 30186475
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@nefrovisie.nl of telefonisch op
088-770 55 00.

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel
2.1 Nefrovisie verwerkt persoonsgegevens voor verschillende onderdelen in de organisatie, zoals
- reguliere persoonsgegevens voor de visitatie en certificering
- reguliere- en bijzondere persoonsgegevens (o.a. gezondheidsgegevens) voor registraties
(o.a. Renine) en onderzoeksprojecten
- reguliere gegevens voor commissies, opleidingen, symposia en seminars
- reguliere persoonsgegevens voor versturen van nieuwsbrieven
- reguliere- en bijzondere persoonsgegevens (o.a. financiële gegevens) voor het bijhouden van
klanten, leveranciers, personeel en de financiële administratie
2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
Ondersteuning van professionals bij:
- Het opstellen en implementeren van richtlijnen en uitkomstindicatoren.
- Het uitvoeren van registraties en onderzoek, inclusief de bijbehorende rapportages.
- Het uitvoeren van de intercollegiale visitatie parallel aan de certificering van dialysecentra.
- Het verwerven van kennis en het uitwisselen van expertise.
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2.3

De organisatie verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de sub 2.2 genoemde
doeleinden.

2.4

De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en
geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en
werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit
tot individu te herleiden.

2.4

Voor Renine en overige registraties en onderzoeksprojecten is het beleid gegevensverstrekking
van toepassing, waarbij de beheercommissie een beslissing neemt over de te verstreken
gegevens.

2.5

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie uw emailadres om u vier tot zes maal per jaar haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, diensten en andere interessante informatie over ontwikkelingen binnen de
nefrologie en de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde
mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of door te mailen naar ict@nefrovisie.nl.

3. Bewaartermijnen
3.1

De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel
waar het voor geregistreerd werd en conform wettelijke bepalingen. Direct na afloop van de
bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij
zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om
bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze
specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
Bijvoorbeeld voor de Renine registratie betekent dit dat de bewaartermijn onbeperkt is (zolang
de registratie loopt). Voor de onderzoeksprojecten is dit voor de duur van het project.

4. Beveiligingsmaatregelen, verwerkers en data protection impact assessment (DPIA)
4.1

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging. Nefrovisie heeft hiertoe een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Dit beleid is
op te vragen via privacy@nefrovisie.nl.

4.2

Voor de hoog risico-verwerkingen van persoonsgegevens is een data protection impact
assessment (DPIA) uitgevoerd.

4.3

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van
derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend
in opdracht van de organisatie. Met de verwerkers heeft de organisatie een
verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit
de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening
gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris
gegevensbescherming kan een overzicht worden opgevraagd van onze verwerkers.

p2/3

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via privacy@nefrovisie.nl kunt u een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. De organisatie zal uw verzoek steeds
onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het
verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw
verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien u uw toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van
uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, dan kunt u eveneens contact opnemen met
privacy@nefrovisie.nl. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een
maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op
grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te
bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen. Indien
u klachten hebt over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming
(privacy@nefrovisie.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw
recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Of u kunt een beroep doen op de bevoegde rechter.
5.3 In geval van een datalek wordt de procedure melding datalek gevolgd en zal melding worden
gedaan bij de autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de
functionaris gegevensbescherming via privacy@nefrovisie.nl of telefonisch op 088 – 770 55 00.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.nefrovisie.nl
bekend gemaakt. Wij adviseren u regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
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