Privacy statement met betrekking tot de nieuwsbrief
Dit privacy statement heeft betrekking op de nieuwsbrief van www.artsmg.nl uitgevoerd door de
Stichting SOGEON (‘SOciaal GEneeskunde Onderwijs Nederland’ of ‘wij’ of ‘ons’), gevestigd aan
Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder nummer 71549803.
In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot de
nieuwsbrief, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.
PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren.
Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of
e-mailadres zijn.
Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens van u:
• E-mailadres
• Voor- en achternaam (optioneel)
• Geboortedatum (optioneel)
Wij verzamelen deze persoonsgegevens uitsluitend voor het periodiek verzenden van de nieuwsbrief.
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
secretariaat@sogeon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Stichting SOGEON neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Stichting SOGEON) tussen zit.
HOE LANG BEWAREN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?
Stichting SOGEON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Elke nieuwsbrief bevat een optie om het abonnement op de
nieuwsbrief op te zeggen. Na opzegging van de nieuwsbrief worden de verzamelde persoonsgegevens
automatisch verwijderd uit het nieuwsbriefbestand.
BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.
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WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen.
Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.
UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
•
•
•
•
•

inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer);
uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of
verwijderen;
verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
uw persoonsgegevens te beperken; en/of
uw persoonsgegevens door te geven aan een derde.

Wij zullen uw verzoek beoordelen conform onze sollicitatieprocedure, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst
van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw
verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw
verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via het volgende emailadres: secretariaat@sogeon.nl
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