1.0 Privacyverklaring
De Registratie Commissie NVvOD (Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers) verzamelt
persoonsgegevens t.b.v. het landelijke openbare Kwaliteitsregister voor Oncologie Datamanagers, Centraal
Datamanagers en Monitors. Zie www.nvvod.nl.
Wij zorgen ervoor dat de gegevens die de aanvrager met ons deelt zorgvuldig worden behandeld en gearchiveerd.
Via deze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dat doen.
1.1 Persoonsgegevens die de Registratie Commissie verwerkt
Hieronder vind staan de persoonsgegevens vermeld die wij verwerken:
• Voor- en achternaam, voorletters
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Ingevulde aanvraagformulieren voor het NVvOD Kwaliteitsregister met opleiding, scholing, werkervaring inclusief
bijlagen zoals een curriculum vitae en scholingsoverzicht.
1.2 Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens met als doel:
➢ Een aanvraag t.b.v. het Kwaliteitsregister te kunnen afhandelen nadat deze aanvraag bij ons is ingediend
door iemand van de betreffende beroepsgroep
➢ De gevolgde aanvraag- en beoordelingsprocedure, per casus, te kunnen toetsen op validiteit en
herleidbaarheid
➢ Een éénduidige en transparante beoordeling van alle aanvragen.
➢ De aanvrager te kunnen informeren over de uitslag van de beoordeling door de Registratie Commissie.
1.3 Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel
waardoor we de gegevens hebben gekregen of van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
Wanneer een aanvraag t.b.v. het Kwaliteitsregister is beoordeeld en afgehandeld dan worden de
aanvraagdocumenten bewaard tot de betreffende registratietermijn is verlopen. Voor (pre) registratie is dit 3 jaar,
voor (her) registratie in het Kwaliteitsregister is dit 5 jaar.
1.4 Delen van persoonsgegevens door de NVvOD Registratie Commissie met derden
We delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de beoordeling van een aanvraag.
1.5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De eigenaar van de persoonsgegevens heeft het recht om zij/haar eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van de persoonsgegevens kan ingediend worden bij registratie@nvvod.nl.
We willen u erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
1.6 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen, digitaal, op een beveiligde IKNL-netwerkschijf die alleen toegankelijk is
voor de secretaris Registratie Commissie met als back-up haar Teamleider. Toegang wordt verkregen via een 2-weg
authenticatie systeem wat NEN7510/ ISO27001 gecertificeerd is.
1.7 Contact
Voor vragen, mail de Registratie Commissie NVvOD: registratie@nvvod.nl. Zie ook www.nvvod.nl.
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