NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RADIOLOGIE

Introductie
De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) neemt uw privacy serieus. In dit Privacy
Statement staat hoe de NVvR uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit
privacy statement worden op onze website (www.radiologen.nl) bekend gemaakt en zullen, indien het
ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.
De NVvR is gevestigd in Vught aan de Taalstraat 40, en bereikbaar via haar website of per e-mail
nvvr@radiologen.nl. De NVvR is aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS), gevestigd
te Utrecht. De gegevens van praktiserende NVvR-leden worden door NVvR verstrekt aan FMS. Van
nieuwe juniorleden die bevestigd hebben prijs stellen op een lidmaatschap van De Jonge Specialist
(DJS), worden eenmalig de gegevens aan DJS verstrekt. FMS en NVvR treden gezamenlijk op als
verantwoordelijke partijen voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). FMS is bereikbaar via haar website www.demedischspecialist.nl en het emailadres info@demedischspecialist.nl. De wijze van opslaan en het gebruik van uw
persoonsgegevens zijn door NVvR en FMS aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP) onder nummer: m1582484.
Als praktiserend medisch specialist-lid van de NVvR, bent u automatisch aangesloten bij FMS. Via
FMS bent u tevens verbonden met de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst); indien u in dienstverband werkzaam bent, bent u
tevens automatisch lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband).
Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?
De NVvR en FMS gebruiken uw persoonsgegevens zodat zij hun diensten aan u kunnen aanbieden
en hun verplichtingen tegenover u kunnen nakomen. De Vereniging ontvangt de persoonsgegevens
van haar leden bij aanmelding voor het lidmaatschap. Uw persoonsgegevens worden door NVvR aan
FMS verstrekt. Het gaat dan om de volgende gegevens:
-titel
-voorletter(s)
-voornaam
-tussenvoegsel(s)
-achternaam
-titel achter naam
-(medisch) specialisme(n)
-aangeslotene van NVvR
-werkzaam in vrij beroep/dienstverband ziekenhuis/umc/ggz-instelling/overig
-geslacht
-geboortedatum
-privéadres
-huisnummer
-huisnummer toevoeging
-postcode
-woonplaats
-land
-telefoonnummer privé
-mobiel nummer
-e-mail privé
-organisatienaam (=werkadres)
-telefoonnummer werk
-e-mail werk
-uniek lidmaatschapsnummer
Gegevens die u uit eigen beweging aan NVvR of FMS verstrekt, zoals overeenkomsten,
opleidingsgegevens, correspondentie of andere bereikbaarheidsgegevens, en gegevens die
verkregen worden als gevolg van gebruik van de genoemde websites (bijvoorbeeld uw IP-adres en
informatie uit cookies) kunnen eveneens geregistreerd worden.

De NVvR en FMS gebruiken uw gegevens
-om informatie omtrent de eigen diensten of andere relevante informatie van of namens NVvR of FMS
toe te sturen, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven en magazines per post (MemoRad, De
Specialist);
-om het verlenen van (individuele) (juridische) dienstverlening aan u mogelijk te maken en om, waar
van toepassing, facturen te kunnen sturen voor die dienstverlening;
-om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve
belangenbehartiging;
-om contact te kunnen onderhouden met (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in raden;
-om uw dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
-voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website
Uw gegevens worden opgeslagen voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en diensten
van FMS en NVvR, en zolang als we bij wet verplicht zijn. Na opzegging van het lidmaatschap worden
uw persoonsgegevens nog vier jaar bewaard, ten behoeve van de archivering van de door de NVvR
aan u geleverde diensten, en daarna verwijderd of geanonimiseerd om te kunnen gebruiken voor
statistische doeleinden.
Indien u buitengewoon lid of emerituslid bent van de NVvR, geldt hetgeen bepaald is in deze
privacyverklaring ook voor u, met uitzondering van de bepalingen over FMS.
Ook voor juniorleden geldt deze privacyverklaring, met uitzondering van de bepalingen over FMS. Wel
is met DJS overeengekomen dat voor nieuwe juniorleden die daar prijs op stellen eenmalig
persoonsgegevens aan DJS worden verstrekt.
Wie hebben toegang tot uw gegevens?
NVvR en FMS gaan discreet om met uw persoonsgegevens. Zowel NVvR als FMS verstrekken uw
gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te
zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen. Zo zullen LAD en KNMG over uw
gegevens dienen te beschikken om u te kunnen registreren als lid dan wel om hun diensten aan u te
kunnen verlenen. NVvR verstrekt uw gegevens daarom aan FMS, en ook aan de European Society for
Radiology (ESR). Als gewoon of juniorlid van de NVvR bent u immers automatisch ook lid van
ESR. Uw gegevens worden echter niet verstrekt aan derden voor (directe) marketingdoeleinden als
het toezenden van aanbiedingen.
Automatisch gegenereerde informatie die NVvR of FMS verzamelen voor statistische doeleinden
(bijvoorbeeld in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de
website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.
NVvR en FMS kunnen uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en
regelgeving toe zijn verplicht, indien zij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of
in het geval zij dat noodzakelijk achten ter bescherming van hun eigen rechten.
Wat zijn uw rechten?
U heeft op de website inzage in de gegevens die van u geregistreerd zijn, en u bent zelf
verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens op de site. Daarnaast hebt het recht om
op het mailadres van de NVvR informatie op te vragen over andere persoonsgegevens die we over u
bewaren.
Mocht u geen berichten willen ontvangen van NVvR, kunt u dat registreren in de ledenlijst van de
website. Mocht u geen berichten van FMS willen ontvangen kunt u zich afmelden via de mogelijkheid
die daartoe wordt geboden onderaan elke mailing van FMS aan u.
Hoe worden uw gegevens beschermd?
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden. Zo worden
inloggegevens alleen versleuteld verzonden.
Cookies
De NVvR en FMS maken gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij
volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van

de website kunnen cookies worden geplaatst. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of
bestanden die daarop staan niet beschadigen.
Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies).
Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon
geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun
gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen
zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet
verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw
computer, tablet of telefoon worden geplaatst.
Bezoekersstatistieken
Zowel FMS als NVvR maken gebruik van Google Analytics of een soortgelijk statistiekensysteem om
meer te weten te komen over het gebruik van de website. Dergelijke systemen plaatsen een
permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens
worden door het systeem geanalyseerd en de resultaten worden aan NVvR respectievelijk FMS ter
beschikking gesteld. Deze gegevens worden alleen voor eigen gebruik verzameld. Op basis van deze
analyses kunnen aanpassingen gemaakt worden op de site of in de dienstverlening.
Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsen van cookies aanpassen. U kunt uw
instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of
dat u een melding krijgt wanneer er een nieuwe cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt
gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te
schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.
Raadpleeg uw browserinstructies of de helpfunctie van uw browser om meer te weten te komen over
de instellingen en het verwijderen van cookies.
Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar noch NVvR noch FMS toezicht op
houdt. NVvR en FMS zijn dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de
mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail met uw vraag of
opmerking sturen aan nvvr@radiologen.nl of info@demedischspecialist.nl.

