Privacybeleid NVvOD
Doel:
De NVvOD bewaart persoonsgegevens van haar leden om haar leden te kunnen informeren en te
kunnen registreren in het kwaliteitskader.
Verantwoordelijkheden:
Het bestuur van de NVvOD is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.
Elk lid is zelf verantwoordelijk voor de correcte profielgegevens.
Overzicht persoonsgegevens:
Er is een overzicht van de persoonsgegevens* die in het ledenbestand zijn opgenomen.
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard (zoals godsdienst of levensovertuiging, ras,
politieke gezindheid en gezondheid)
Kwaliteitsregister:
Na registratie wordt men opgenomen in het kwaliteitsregister. Dit zal zichtbaar zijn op de website.
Middels een email aan de registratiecommissie (registratie@nvvod.nl) kan men kenbaar maken als dit
niet gewenst is.
De aanvraagdocumenten worden opgeslagen op het beveiligde netwerk van IKNL map die alleen
toegankelijk voor het secretariaat van de registratiecommissie.
Deze documenten zijn alleen bestemd voor de toetsingsprocedure en worden alleen gedeeld met de
referenten van de registratiecommissie.
De registratiecommissie bewaart de persoonsgegevens totdat de betreffende persoon is geregistreerd.
Daarna worden de documenten vernietigd.
Informatie:
Het privacybeleid is in te zien op de website van de NVvOD, zodat leden geïnformeerd zijn over welke
persoonsgegevens er bewaard worden door de NVvOD.
Leden kunnen hun eigen profielgegevens inzien en beheren.
Opslag:
De persoonsgegevens worden bewaard op de computer van de secretariaatsmedewerker van het
bestuur en de secretariaatsmedewerker van de registratiecommissie.
Een kopie of back-up van dit bestand kan gegenereerd worden door alle personen binnen de NVvOD
met een ‘admin’ account voor het beheer van de website.
Admin accounts zijn toegekend aan de volgende functies:
- Voorzitter bestuur
- Secretaris bestuur
- Secretariaatsmedewerker bestuur
- Secretaris registratiecommissie
- Secretariaatsmedewerker registratiecommissie
- Beheerder van de website (Red Spider)

.
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Beëindiging:
Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het profiel op de website verwijderd worden, hierbij komt ook
automatisch de vermelding in het kwaliteitsregister te vervallen (indien van toepassing).
Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens op de ledenlijst van oud-leden uiterlijk vijf jaar
na beëindiging van het lidmaatschap uit de actieve ledenadministratie verwijderd (tenzij een oud-lid al
eerder heeft aangegeven zijn persoonsgegevens verwijderd dienen te worden uit de actieve
ledenadministratie).
Website:
De NVvOD website is afdoende beveiligd tegen hacken. Dit is aantoonbaar door middel van een
beveiligingscertificaat.
De website wordt beheerd door Red Spider en Antagonist. Met Antagonist is een
verwerkersovereenkomst gesloten.
Informatie, zoals bijvoorbeeld presentaties en de ledenlijst, zijn alleen voor leden in te zien.
Toestemming:
We vragen altijd toestemming aan betrokkenen om deze personen te mogen
fotograferen en de foto’s te gebruiken voor de website.
Functionaris gegevensbescherming:
Er is geen functionaris gegevensbescherming.
Externe partijen:
Er zijn geen afspraken met externe (3e ) partijen die persoonsgegevens verwerken en geen
overeenkomsten met derden die deze persoonsgegevens gebruiken.
Datalekken:
Indien er een datalek geconstateerd wordt, dan moet er contact opgenomen worden met het bestuur
(bestuur@nvvod.nl). Het bestuur zal alles in werking stellen om het lek te stoppen en maatregelen
nemen om het in de toekomst te voorkomen.
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*Overzicht persoonsgegevens:
Persoonsgegeven
Bijzonder persoongegeven
Lidnummer
nee
Gebruikersnaam
nee
Voornaam
nee
Achternaam
nee
Email
nee
Instituut
nee
Afdeling
nee
Functie
nee
Adres
nee
Postcode
nee
Plaats
nee
Land
nee
Telefoonnummer
nee
Faxnummer
nee
Datamanager sinds
nee
Actief datamanager
nee
Kwaliteitsregister datum
nee
Kwaliteitsregistergegevens
Persoonsgegeven
Voornaam
Achternaam
Registratienummer
Geboortedatum
Geboorteplaats

Bijzonder persoongegeven
nee
nee
nee
nee
nee

Secretariaat NVvOD
P/a UMC Utrecht
Huispostnummer Q05.4300
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Telefoonnummer: 088 - 755 62 86
Mail: secretariaat@nvvod.nl
Kamer van Koophandel: 30225314
RaboBank: NL97 RABO 0132 9707 59
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