Privacy gedragsregels
NVvH, subverenigingen, commissies en werkgroepen, hierna te noemen NVvH
1. Als NVvH beperken wij ons bij het verzamelen van persoonsgegevens tot die gegevens die wij op
rechtmatige wijze hebben verkregen en, indien van toepassing, altijd met kennis of toestemming van
de betrokkenen.
2. Als NVvH verzamelen wij persoonsgegevens nadat het doel van het verzamelen bekend is
gemaakt. Het gebruik van deze persoonsgegevens wordt beperkt tot het realiseren van dit doel of
voor een doel dat niet strijdig is met het doel waarvoor ze eerder werden verzameld.
3. Als NVvH beperken wij ons tot het verzamelen van persoonsgegevens die relevant en nodig zijn
voor het doel waarvoor ze worden verzameld en zorgen we dat de gegevens correct, compleet en upto-date zijn.
4. Als NVvH maken wij geen persoonsgegevens openbaar of stellen wij ter beschikking aan derden
(anders dan voor het doel dan waarvoor ze zijn verzameld,) behalve dan op grond van de uitvoering
van de lidmaatschapsovereenkomst, expliciete toestemming van de betrokkene of een wettelijke
verplichting.
5. Als NVvH zorgen wij dat de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens passend worden beveiligd
tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -veranderingen, en
openbaarmaking.
6. Als NVvH stellen wij ons actief en open op over de aard en de reden waarom wij persoonsgegevens
verwerken en communiceren wij helder en eenduidig over onze identiteit.
7. Als NVvH zorgen wij dat iedere persoon die zich bij ons meldt antwoord krijgt op de vraag of wij
persoonsgegevens over hem/haar hebben. Als een lid daarom vraagt geven wij in een leesbare vorm
inzage, zonder daarvoor (excessieve) kosten in rekening te brengen. Iedereen van wie wij
persoonsgegevens hebben heeft de mogelijkheid om ons te vragen deze te corrigeren of te
verwijderen. Als inzage, rectificatie of het verwijderen van persoonsgegevens wordt geweigerd dan
vermelden we de reden en de wijze waarop hiertegen beroep kan worden aangetekend.
8. Als NVvH zorgen wij ervoor dat de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens niet langer worden
bewaard dan nodig is voor het realiseren van het op voorhand vastgestelde doel.
9. Als NVvH dragen wij geen persoonsgegevens over naar derde landen (voordat wij ons hebben
verzekerd dat het ontvangende land de rechten en vrijheden waar het de verwerking van
persoonsgegevens betreft, afdoende waarborgt en beveiligt.)
10. Als NVvH zijn wij op ieder moment in staat verantwoording af te leggen over de wijze waarop wij
als organisatie invulling geven aan onze privacy gedragsregels.

