Privacyverklaring
ReumActief gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet
stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze
pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, ook als u onze website
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt
onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:




alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
geheim houden
zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u
suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over
de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan secretaris@reumactief.info of gebruik maken van
de contactgegevens onder aan deze pagina.
Deze privacyverklaring is van toepassing op o.a. de website van ReumActief.
ReumActief is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die
op onze websites worden genoemd.

Waarom we gegevens nodig hebben
ReumActief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-

-

-

Verzenden van de nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld of van activiteiten
waaraan u deelneemt.
Verzenden van verenigingsbladen.
Een zorgvuldige administratie contributie.
Een zorgvuldige administratie beweegactiviteiten.
ReumActief verstrekt gegevens aan Fysiotherapie Musselkanaal in het kader van de
hydrotherapie en ReumaFit om de deelnemers in het datasysteem te verwerken. Dit
om de fysiotherapeuten in de gelegenheid te stellen patiëntendossiers aan te leggen
van de deelnemers, in het belang van de deelnemende patiënt en diens gezondheid,
als ook voor het oproepen en inplannen dan wel administreren van de
gezondheidstesten.
ReumActief heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Fysiotherapie
Musselkanaal over de verwerking van persoonsgegevens van onze deelnemers aan
de hydrotherapie en ReumaFit.
Contact met u op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren of door u gestelde vragen te beantwoorden.
Een zorgvuldige financiële administratie te kunnen voeren.
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-

Om de belangen van de leden te behartigen indien gewenst
Om onze diensten te kunnen verbeteren.
Om informatie over leden te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn
op basis van wet- of regelgeving.

Wij nemen uitsluitend direct contact met u op en versturen u alleen nieuwsbrieven als u
daarvoor toestemming heeft gegeven of indien het relevante belangrijke informatie betreft
voor u als lid of deelnemer aan onze activiteiten. Uw toestemming kunt u op ieder moment
weer intrekken, bijvoorbeeld met de link die u in iedere nieuwsbrief vindt.
Let op! Meldt u zich af voor nieuwsbrieven dan is het gevolg dat u niet meer (volledig) op de
hoogte gehouden wordt over verenigingszaken en belangrijke informatie over
(beweeg)activiteiten..

Welke gegevens bewaart ReumActief?
ReumActief bewaart en verwerkt uitsluitend strikt noodzakelijke persoonsgegevens van u,
zoals:
-

Volledige naam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
Email adres
Geboortedatum
Geslacht
IBAN
Soort aandoening (noodzakelijk om te kunnen bepalen of u voldoet aan de
voorwaarden om deel te mogen nemen aan onze beweegactiviteiten)
Deelname beweegactiviteit en groepsindeling
Type lidmaatschap
Lidnummer

ReumActief verwerkt de ledenadministratie via e-boekhouden. De automatische incasso
verloopt via de Rabobank Zuid en Oost Groningen. Alle inschrijfformulieren en
machtigingsformulieren worden veilig in mappen bewaard, die niet toegankelijk zijn voor
onbevoegden. Slechts daartoe bevoegde bestuursleden hebben recht op inzage. Alle
verwerkingen staan vermeld in ons verwerkingsregister.

Hoe lang we gegevens bewaren
ReumActief bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te
realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke
bewaarplicht.
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Van geroyeerde leden bewaart ReumActief lidnummer, naam en geboortedatum, als ook de
reden van royement op papier. Dit om te voorkomen dat deze personen alsnog weer lid
kunnen worden van ReumActief.

Beveiliging en geheimhouding
ReumActief zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn
met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Onze bestuursleden, oud-bestuursleden, aspirant bestuursleden en andere vrijwilligers zijn
wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze
verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij
het uitvoeren van onze activiteiten.
De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd
zijn. Slechts een selecte groep verwerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel
toegang tot de ledendata. Die verwerkers die toegang hebben tot de ledendata worden
vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een
geheimhoudingsplicht op hen.
In het kader van de veiligheid mag er niet gewerkt worden met privacy gevoelige gegevens
bij een zogeheten ‘open wifi’ verbinding.
Bestuursleden en andere vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst waarin de
geheimhoudingsplicht wordt vastgelegd. Dit geldt voor persoonsgegevens in het algemeen,
maar ook voor al hetgeen is besproken tijdens formele en informele gesprekken,
vergaderingen en andere overleggen.
Bij het stoppen van een vrijwilliger wordt de toegang tot persoonsgegevens direct
beëindigd.

Delen met anderen
ReumActief verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ReumActief blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.
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Cookies en website
ReumActief gebruikt geen cookies op haar website.
Een contactformulier maakt het digitaal zoeken van contact gemakkelijk en handig. Denk
hierbij aan potentiële nieuwe leden, mensen die reuma gerelateerde vragen hebben of
mensen die meer informatie wensen. We vragen naam, emailadres en het bericht. N.a.v.
het contactformulier zal emailverkeer plaatsvinden.
Onze website zit achter het zgn. slotje (https), waardoor er een veilige omgeving is
gecreëerd voor contactverkeer.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. ReumActief heeft
geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zijn
dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van
toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door
ReumActief zijn verkregen. ReumActief accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Sociale Media
ReumActief is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram en
Twitter om u en anders geïnteresseerden te blijven informeren. Als u ReumActief volgt via
sociale media of communiceert met of over ReumActief via sociale media, verwerken wij de
volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze leden
zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:
-

Openbare profielinformatie van het betreffende sociale medium
De geplaatste informatie / inhoud en bericht met betrekking tot ReumActief.

Beeldmateriaal wat reeds op de sociale media staat zal slechts op schriftelijk verzoek van
betrokkene(n) worden verwijderd.

Beeldmateriaal
Door lid te worden van ReumActief gaat u akkoord met deze Privacyverklaring. U gaat
daarmee akkoord dat ReumActief tijdens voorlichting bijeenkomsten, algemene activiteiten
en feestelijkheden foto- en videomateriaal maakt voor interne doeleinden. Deze kunnen
worden geplaatst in het verenigingsblad of Nieuwsbrief en worden vertoond tijdens
ledenbijeenkomsten. Tevens mogen deze worden geplaatst op de website van ReumActief.
Voor plaatsing op sociale media zullen we toestemming vragen aan betrokkenen om het
beeldmateriaal al dan niet te plaatsen.
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Voor het maken van beeldmateriaal tijdens beweegactiviteiten zal ReumActief vooraf
schriftelijk toestemming vragen aan betrokkenen. Door akkoord te gaan met de
overeenkomst “beeldmateriaal” gaat u akkoord met plaatsing op de in de overeenkomst
afgesproken papieren en digitale plaatsen.

ReumActief is niet verantwoordelijk voor al hetgeen aan beeldmateriaal en
anderszins wordt gemaakt en/of verspreid door anderen. Besef dus dat u zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor al hetgeen u aan beeldmateriaal
verspreid dat op welke wijze dan ook te maken heeft met ReumActief.
Het maken van foto’s in het zwembad is niet toegestaan, tenzij daar expliciet schriftelijk
toestemming voor gegeven is door aanwezige deelnemers en fysiotherapeut. Dit geldt voor
zowel ReumActief zelf als ook voor deelnemers, fysiotherapeuten en anders aanwezigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te
laten verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren,
te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien
uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het
geval is. U kunt uw verzoek zenden aan secretaris@reumactief.info of gebruik maken van
de contactgegevens onderaan deze pagina.
Let op! Wilt u dat wij gegevens van u verwijderen tijdens uw lidmaatschap dan
heeft dit als gevolg dat we uw lidmaatschap moeten beëindigen.

Lidnummer
Elk door ons ingeschreven lid krijgt een uniek lidnummer. Dit lidnummer is tevens uw
Kenmerk ID dat wij gebruiken voor uw machtiging automatische incasso. Zonder dit
kenmerk ID kunnen wij geen incasso voor u regelen. Bij het laten verwijderen van uw
gegevens verdwijnt ook uw lidnummer. Mocht u op een later tijdstip besluiten opnieuw lid te
willen worden van ReumActief dan hebt u dit lidnummer weer nodig. ReumActief bewaart
daarom op papier uw naam, lidnummer en geboortedatum om u later eventueel weer toe te
kunnen laten als lid. Wenst u dat we dit permanent verwijderen dan houdt dit in dat u geen
lid meer kunt worden van ReumActief.

Onvoorzien
In gevallen waarin deze Privacyverklaring niet voorziet, beslist het bestuur van ReumActief
conform wet- en regelgeving.
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Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen en aanvullingen van het reglement worden door het bestuur geregeld en
teruggekoppeld naar de leden.

In werking treden
Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018.

Contactgegevens
ReumActief
Postadres:
Dirk de Ruiterstraat 23
9581 DA Musselkanaal
 info@reumactief.info
T 06 25312009
Goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering, 25 Mei 2018
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