Privacyverklaring NVTG
De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is een
onafhankelijke vereniging voor professionals betrokken bij Global Health.
Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens van leden, congresdeelnemers,
relaties en bezoekers van onze website, in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (ingegaan 25 mei 2018).
NVTG
Statutaire vestiging: Kon. Julianalaan 15, 3738 VA, Maartensdijk
Postadres: Postbus 82, 3738 ZM, Maartensdijk
Telefoon: 06-53515773
Email: info@nvtg.org
GEGEVENSVERZAMELING VIA WEBSITEBEZOEK
Op onze website bieden wij informatie over de vereniging en haar doelstellingen en activiteiten,
zowel voor niet-leden (open deel) als leden (open en besloten deel website). Er worden door ons
geen identificerende gegevens van de websitebezoekers verzameld.
De websitehost verzamelt voor het technisch goed functioneren van het hostingproces wel logfiles,
dat zijn gegevens over het gebruik van onze website, zoals welke pagina’s worden bezocht. Deze
gegevens worden na maximaal 14 dagen overschreven.
Cookies
Er worden door de NVTG geen cookies gebruikt (een cookie is een klein tekstbestand dat op de
harde schijf van de bezoeker van de website wordt geplaatst).
Social media cookies
Via onze website bieden we toegang tot de sociale media Facebook en Twitter. De buttons van de
sociale netwerken zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie.
Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te
loggen zodra je er op klikt. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen,
kun je hun eigen privacyverklaringen raadplegen.
Gebruik van persoonsgegevens
Via het websiteformulier kunnen betrokkenen bij Global Health lid worden van de vereniging. Van
mensen die lid worden verwerken wij op het secretariaat de door hen verstrekte persoonsgegevens.
Deze worden door de NVTG uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn, en de
gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het betreft (een deel van) de volgende
persoonsgegevens:
•
NAW-gegevens
•
e-mailadres
•
beroep
•
geboortedatum
•
geslacht
•
IBAN (bij een automatische incasso)

•
telefoonnummer
Bovenstaande geldt ook voor mensen die zich registreren voor het congres via het websiteformulier.
De contactgegevens van leden worden gebruikt voor het toesturen van facturen, het vakblad MTb,
uitnodigingen voor (alumni-)bijeenkomsten, berichten vanuit het bestuur en de nieuwsbrief. Voor
deze laatste kan men zich indien gewenst afmelden.
De contactgegevens van congresdeelnemers worden gebruikt voor contact met betrekking tot het
congres.
GEGEVENSVERWERKING DOOR DE NVTG
Verstrekking aan derden
Wij geven de door leden en congresdeelnemers verstrekte gegevens alleen door aan noodzakelijke
derde partijen. Met hen sluit de NVTG een verwerkersovereenkomst, waarin wordt afgesproken dat
de gegevens veilig worden bewaard en niet voor andere doeleneinden worden gebruikt dan
waarvoor zij deze van ons ontvangen. Ook komen wij hierin overeen dat de gegevens worden
verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Onze belangrijkste gegevensverwerkers zijn:
 Ravelijn –administratiekantoor voor de facturatie en boekhouding
 KIKaccountants - administratiekantoor voor de salarisverwerking
 PotatoDie –website- en databasebouwer
 Combell BV - websitehost
 Customerview –registratiesysteem congres
 Mollie –iDeal betalingen congres
Indien nodig voor een bepaald project zullen we de diensten van anderen inschakelen:, ook met hen
zullen goede afspraken worden gemaakt over de bescherming van uw persoonsgegevens.
Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale
autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit
Persoonsgegevens.
In geen enkel geval zal de NVTG persoonsgegevens verkopen of zomaar ter beschikking stellen aan
andere organisaties of bedrijven.
Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Uw gegevens blijven bewaard bij het secretariaat ten behoeve van het archief van de vereniging.
Sinds 2009 gebeurt dat vooral digitaal. Het bestuur acht de vereniging van historisch belang voor de
geschiedenis van Nederland in het algemeen en de geschiedenis van de tropengeneeskunde,
inmiddels ‘global health’, in het bijzonder.
Het Nationaal Archief in Den Haag beschikt over archiefstukken van 1907-2007. Het is goed mogelijk
dat daar ledenlijsten bij zitten.
Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van gegevens

Leden kunnen een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen van persoonsgegevens
bij ons indienen. Dit kan via het secretariaat: info@nvtg.nl.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of
veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende
website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met
uw gegevens omgaan.
Derden genoemd op onze website (bijvoorbeeld contactpersonen werkgroepen)
Namen en mail-gegevens van derden op de website worden alleen geplaatst bij toestemming
c.q. aanlevering ervan door de betrokken persoon ten behoeve van het doel dat er op de
website mee wordt beoogd. Ook zij kunnen een verzoek tot correctie, wijzigen en/of
verwijderen van deze persoonsgegevens bij ons indienen. Dit kan via het secretariaat:
info@nvtg.nl.
Autoriteit Persoonsgegevens
Het secretariaat is ook het eerste aanspreekpunt voor klachten over het verwerken van
persoonsgegevens: info@oigt.nl. Volgt er geen oplossing, dan heeft u op grond van de
privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 september 2018. De NVTG zal deze
privacyverklaring van tijd tot tijd herzien.

