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Reglement gebruik persoonsgegevens - Privacy Policy (AVG) 

Inleiding: Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. De 

AVG geeft personen van de EU meer controle over hoe hun gegevens worden gebruikt en legt daartoe 

verplichtingen op aan instanties die informatie over die personen verwerken.  

Transparantie: De NVDMG verzamelt gegevens die van belang zijn om de Vereniging volgens haar statuten 

en huishoudelijk reglement te besturen. Het gaat hier bijvoorbeeld om ledenadministratie, contributie 

inning, informatieverstrekking en uitnodigingen.  

De gegevens die worden verzameld zijn de volgende: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, 

beroep/specialisme, BIG-nummer, telefoon, e-mailadres, IBAN en datum waarop lidmaatschap is ingegaan.  

Verwerking gegevens: De gegevens worden in een intern bestand, dat beveiligd is met een wachtwoord, 

verwerkt. Geen van de gegevens worden bewaard in een door derden beheerd computersysteem. Een 

back-up van de gegevens wordt op een los opslagmedium bewaard dat ook beveiligd is met een 

wachtwoord. Leden geven daartoe toestemming met hun aanmelding voor het lidmaatschap.  

Toegang tot de gegevens: De managementassistent, voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene 

bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens.  

Verstrekking gegevens intern binnen de NVDMG: 

- Aan de Commissies: alleen als een lid daartoe toestemming heeft verleend, worden zijn of haar 

gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) verstrekt aan de Commissie 

waarvan hij of zij kenbaar heeft gemaakt lid te (willen) zijn.  

- Aan leden: leden wier naam gebruikt wordt in een publicatie of waarvan een foto wordt gemaakt, 

dient expliciet om toestemming te worden gevraagd voor welke publicatie of verspreiding dan ook. 

Verstrekking gegevens extern aan derden: Aan derden worden geen gegevens verstrekt of ter beschikking 

gesteld, tenzij bij relevante evenementen, zoals cursussen, symposia en promotieplechtigheden. Dan 

worden van de leden die zich voor die gelegenheid hebben aangemeld indien nodig naam, (email-)adres en 

woonplaats en eventueel BIG-nummer verstrekt ten behoeve van de toegangscontrole.  

Omgaan met gegevens door de Commissies: De Commissies worden gehouden aan de AVG. Zij mogen geen 

gegevens verspreiden over hun leden zonder expliciete toestemming van hun leden. De Commissie maakt 

kenbaar aan het bestuur wie verantwoordelijk is voor het beheer van de gegevens. De gegevens mogen 

alleen bewaard worden op een PC en het document moet met een wachtwoord beveiligd zijn en niet in de 

cloud.  

De Commissies hebben toestemming van de leden die hun gegevens aan de Commissie kenbaar willen 

maken, deze te gebruiken voor convocaties en mailing die ten behoeve van  Commissie-activiteiten worden 

gedaan.  

Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard zolang men lid is van de Vereniging en daarna alleen die 

gegevens die nodig zijn voor de verantwoording voor een periode van 7 jaar. Leden geven toestemming om 
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naam, datum aanvang lidmaatschap en datum einde lidmaatschap te bewaren voor het archief van de 

Vereniging. Alle andere gegevens worden dan gewist.  

Geheimhouding: leder die kennis kan nemen van de persoonsgegevens van leden is gehouden aan 

geheimhouding daarvan. Hij of zij mag die gegevens ook niet verder verspreiden anders dan in dit reglement 

is verwoord. 

Plichten van degenen die de gegevens bewaren: Indien persoonsgegevens die berusten bij de beheerders 

of een van de eindgebruikers (zoals bijvoorbeeld de NVDMG-verzender van de Nieuwsbrief) onbedoeld in 

handen komen van derden die geen contract hebben met de NVDMG, dient onverwijld de Autoriteit 

Persoonsgegevens te worden ingelicht. Die verantwoordelijkheid ligt bij degene die verantwoordelijk was 

voor het beheer en gebruik van de betreffende persoonsgegevens, ook al zijn deze gegevens beveiligd met 

een wachtwoord. Bij informatie aan genoemde Autoriteit dient de melder direct aan te geven wat hij 

gedaan heeft om de gegevens te beschermen en wat misbruik ervan kan betekenen. Onverwijld dienen ook 

de leden die in dit bestand voorkomen geïnformeerd te worden. Commissies en derden melden verlies van 

persoonsgegevens onmiddellijk aan het bestuur.  

Rechten van de leden: Betrokkenen, dus de leden, donateurs en begunstigers, hebben het recht om de 

gegevens die zij hebben verstrekt te laten toesturen of in te zien (inzagerecht). Dat laatste dient te 

geschieden op de plaats waar deze bewaard worden. Eveneens hebben zij te allen tijde het recht de 

verstrekte gegevens weer te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@nvdmg.org. 

Klachten: Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens of het gebruik hiervan kunnen leden, 

donateurs of begunstigers direct contact opnemen met de klachtencommissie van de NVDMG. Zij hebben 

ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens: Managementassistent NVDMG: info@nvdmg.org   

Websites van derden: Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 

hyperlinks met onze website www.nvdmg.org zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden 

op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de 

privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Dit privacy reglement kan gewijzigd worden, wij raden u dan ook aan om onze website www.nvdmg.org 

regelmatig te bekijken. 
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