Privacyverklaring Vereniging Afbouwmedicatie
Indien u lid wordt van de Vereniging Afbouwmedicatie, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de
verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze Privacyverklaring van de Vereniging Afbouwmedicatie.
Verwerkingsverantwoordelijke
De Vereniging Afbouwmedicatie is de zogeheten verantwoordelijke voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Dit houdt in dat de Vereniging Afbouwmedicatie beslist welke persoonsgegevens worden
verwerkt, met welk doel en op weke manier.
De Vereniging Afbouwmedicatie is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met
de toepasselijke wet- en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Welke persoonsgegevens verzamelt de Vereniging Afbouwmedicatie?
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
•

Voorletters en/of voor- en achternaam

•

Adresgegevens

•

Geboortedatum

•

Telefoonnummer

•

E-mailadres

•

Bankrekeningnummer

Doeleinden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
•

Ledenadministratie:
-

Algemeen contact in het kader van uw lidmaatschap: de Vereniging Afbouwmediatie gebruikt uw
persoonsgegevens voor het verstrekken van de eventueel door u aangevraagde informatie, vragen en/of
klachten, om contact met u op te nemen over uw lidmaatschap en/of de eventuele opzegging daarvan.

-

Afhandelen van betalingen: uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen,
bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.

•

Nieuwsbrieven: de Vereniging Afbouwmedicatie gebruikt uw naam en e-mailadres om u per e-mail
nieuwsbrieven te sturen, tenzij u heeft aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor
deze e-mails is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

•

Vrijwilligersactiviteiten: de Vereniging Afbouwmedicatie gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres
voor het uitwisselen van informatie in verband met uw eventuele werkzaamheden als vrijwilliger voor de
Vereniging Afbouwmedicatie.

•

Het realiseren van de hieronder genoemde statutaire doelstelling van de Vereniging Afbouwmedicatie (ook
te vinden in de Statuten op de website www.verenigingafbouwmedicatie.nl):
-

Uw belangen behartigen en het in en buiten rechte vertegenwoordigen van patiënten die tegen
belemmeringen aanlopen bij de af- en/of opbouw van hun medicatie als gevolg van het onvoldoende
aanwezig, beschikbaar en/of toegankelijk zijn van afbouwdoseringen van voornoemde medicatie,
alsmede kennis daaromtrent en vergoeding daarvan.

-

Het stimuleren van gebruik op maat van medicatie.
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-

Het bevorderen van bekendheid over de bestaande belemmeringen bij de af- en opbouw van medicatie,
bij de voorschrijvers van medicatie, patiënten en andere belanghebbenden.

-

Zorgdragen voor zowel toegang tot vergoeding als declaratie en inning van kosten die af- en/of
opbouwmedicatie met zich brengen.

Rechtsgrond verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw uitdrukkelijke toestemming. Zonder uw toestemming
zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken. U kunt uw toestemming altijd intrekken, wij zullen dan stoppen
met de verwerking van uw persoonsgegevens. U bent niet verplicht (toestemming te geven om) uw
persoonsgegevens aan ons te verstrekken; indien u dat niet doet heeft dat voor u geen gevolgen.
Wie ontvangt de persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derde partijen verstrekt. Eventuele
informatie die u aan de Vereniging Afbouwmedicatie toezendt, bijvoorbeeld correspondentie met uw
zorgverzekeraar, zal de Vereniging Afbouwmedicatie anonimiseren voordat dergelijke informatie eventueel met
derde partijen gedeeld wordt. Uw persoonsgegevens kunnen door derden wel binnen de doelstellingen van het
statement verwerkt worden met inachtneming van de kaders van de AVG. Bijvoorbeeld een ICT’er die de
database waar de ledengegevens in staan moet updaten.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten Nederland en/of de Europese Unie.
Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging Afbouwmedicatie zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich
heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Bewaartermijn persoonsgegevens
De Vereniging Afbouwmedicatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw
lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Na afloop van deze bewaartermijn zal de
Vereniging Afbouwmedicatie uw persoonsgegevens direct vernietigen, tenzij zij op grond van de wet verplicht is
om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.
Uw privacy rechten
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken en/of bezwaar maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken dat wij minder
gegevens van u verwerken (‘recht op beperking’). Ook mag u uw persoonsgegevens (laten) wijzigen
(rectificeren/aanvullen), bijvoorbeeld als uw gegevens veranderd zijn. U heeft ook recht op inzage in de
persoonsgegevens die wij voor u verwerken. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te wissen,
bijvoorbeeld als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Tot slot heeft u recht om uw persoonsgegevens
van ons in geen gangbaar/makkelijk formaat te krijgen, bijvoorbeeld in een Excel-bestand, zodat u deze
vervolgens kunt doorgegeven aan een andere organisatie als u dat zou willen.
Het staat u ook altijd vrij een klacht over ons/de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in te dienen bij
de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt uw verzoek(en) sturen naar: info@verenigingafbouwmedicatie.nl
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