Privacy verklaring Personeelsvereniging HagaNees
Algemeen
De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor
Personeelsvereniging HagaNees. Persoonsgegevens van alle leden
worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: Wij houden ons in alle
gevallen aan de eisen die de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) stelt. De gegevens van alle leden worden
opgenomen in onze ledenadministratie.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is
personeelsvereniging HagaNees, gevestigd aan Els Borst-Eilersplein
275, 2545 AA Den Haag.
Grondslag
De grondslag van de verwerking is het uitvoeren van een
overeenkomst, zijnde lidmaatschap van de Personeelsvereniging
HagaNees en individuele activiteiten.
Welke gegevens worden geregistreerd
Wij zullen de verzameling en het gebruik van gegevens beperken tot
datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van
dienstverlening aan onze leden te kunnen bieden of overeenkomsten
voor te bereiden of uit te voeren.
Om u te kunnen aanmelden voor activiteiten of een account aan te
maken op de website, moeten in elk geval worden opgegeven: Voor- en
achternaam en e-mail adres.
Bij sommige activiteiten, zoals buitenlandse reizen zijn aanvullende
persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de organisatie, zoals privé
adres, BSN, geboortedatum.
U heeft altijd het recht toestemming voor verwerking in te trekken,
dat kan echter wel betekenen dat u niet mee kunt met activiteiten of
dat uw lidmaatschap niet voortgezet kan worden.
Uw e-mail adres wordt gebruikt voor correspondentie over
lidmaatschap en activiteiten of het toesturen van een digitale
nieuwsbrief. U heeft altijd de mogelijkheid om u apart uit te
schrijven voor de nieuwsbrief, in de nieuwsbrief staat aangegeven
hoe.
Zodra u zich via de website aanmeldt voor een activiteit stemt u in
met plaatsing van foto’s gemaakt tijdens deze activiteit op de
website van PV HagaNees. Deze foto’s zijn alleen zichtbaar voor
leden, nadat ze zijn ingelogd. U kunt bezwaar maken tegen plaatsing
door een email te sturen naar pv-haganees@hagaziekenhuis.nl.

Wie kan welke gegevens inzien
 De webmaster(s) kan via inlog bij alle gegevens op de website
 Bestuursleden kunnen alleen de gegevens zien die noodzakelijk
zijn voor het organiseren en de (financiële) afhandeling van de
activiteiten
 De penningmeester kan bij de ledenadministratie en financiële
gegevens.
 Ingelogde leden zien foto’s en verslagen van activiteiten
 Niet-leden zien alleen het openbare gedeelte.
Uitwisseling van gegevens
Gegevens worden uitsluitend doorgegeven indien direct noodzakelijk
voor de organisatie van een activiteit en mogen door de ontvanger
uitsluitend voor de organisatie en uitvoering van die activiteit
gebruikt worden. Gegevens worden nooit buiten de EU doorgegeven. Als
het een activiteit buiten de EU betreft, dan wordt apart toestemming
gevraagd.
De PV HagaNees ontvangt gegevens van de stichting HagaZiekenhuis ter
verwerking van betalingen die via inhouding op het salaris plaats
vinden. Stichting HagaZiekenhuis ontvangt uw naam en
personeelsnummer om de inhouding op het salaris te kunnen uitvoeren.
Bewaartermijn
Gegevens over deelname aan een specifieke activiteit worden bewaard
zolang als nodig is om de (financiële) afhandeling te kunnen
uitvoeren. Dit zal nooit langer zijn dan één jaar. Uw mail adres en
naam worden uiterlijk een jaar na uitschrijving verwijderd uit de
administratie.
Inzage, correctie en verwijdering
Als u wilt weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, of als u deze
gegevens wilt wijzigen of u wilt deze gegevens laten wissen conform
de daarvoor geldende regelgeving, stuur dan een bericht aan pvhaganees@hagaziekenhuis.nl of per post aan:
- Personeelsvereniging HagaNees
o.v.v. inzage/wijzigen/wissen gegevens
Els Borst-Eilersplein 275
2545 AA Den Haag

Toezichthouder
Het staat u vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, de autoriteit voor de handhaving van privacy. U
vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via hun
website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Gebruik van cookies

Personeelsvereniging HagaNees maakt bij het aanbieden van haar
diensten gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje met
gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.
Personeelsvereniging HagaNees maakt gebruik van tijdelijke cookies
die nodig zijn voor de correcte werking van de site. Deze cookies
bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het
gebruik van de Personeelsvereniging HagaNees website gemakkelijker
te maken. Met deze cookies kunt u niet gevolgd worden.
Als u dat zelf aangeeft door zich te registreren en in te loggen,
kan daarnaast ook gebruik worden gemaakt van een cookie waarmee onze
website u kan herkennen, de volgende keer dat u op de
Personeelsvereniging HagaNees website langskomt.
Met behulp van dit cookie kan toegang tot de site worden verleend en
persoonlijke voorkeuren en gegevens worden onthouden. Als in de
browser het gebruik van cookies is uitgezet, zijn nog steeds de
meeste onderdelen van de website te bezoeken. Inloggen is dan echter
niet mogelijk.
Beveiliging
De infrastructuur en programmatuur zijn goed beveiligd en we doen er
alles aan om te voorkomen dat onbevoegden informatie over leden
kunnen krijgen. De site wordt regelmatig geupdate en gecontroleerd
op verdachte activiteiten.
Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites.
Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw
gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement,
indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
Vragen
Indien er vragen zijn over het privacybeleid van
Personeelsvereniging HagaNees, dan kunnen deze worden gericht aan:
Personeelsvereniging HagaNees
o.v.v. privacybeleid
Els Borst-Eilersplein 275
2545 AA Den Haag
Email: pv-haganees@hagaziekenhuis.nl
Privacy verklaring
Bij aanmelding als nieuw lid geeft men aan akkoord te zijn met deze
privacy verklaring.
Personeelsvereniging HagaNees behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.
Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering te Den Haag
d.d. 24 maart 2020.

