PRIVACY STATEMENT NOG
Introductie
In dit Privacy Statement staat hoe het NOG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.
Wijzigingen in dit privacy statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het
ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.
Het NOG is gevestigd te Nijmegen aan de Van Trieststraat 1E. Het NOG treedt op als
verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Het NOG is bereikbaar via haar www.oogheelkunde.org en het
e-mailadres.
Het NOG is een wetenschappelijke vereniging voor oogartsen, oogartsen in opleiding en aan
Nederlandse instellingen van wetenschappelijk onderwijs afgestudeerden die beoefenaren van aan
de oogheelkunde verwante wetenschappen zijn. Door uw lidmaatschap van het NOG als ‘gewoon lid’
bent u automatisch aangesloten bij de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). De FMS is een
federatie voor medisch specialisten. De Federatie is gevestigd te Utrecht aan de Mercatorlaan 1200.
Het NOG stuurt uw gegevens door naar de FMS, tenzij u nadrukkelijk verklaart hiervoor geen
toestemming te geven. Verderop in deze notitie leest u hoe deze opt-out regeling werkt.
De FMS heeft een eigen Privacy Statement t.a.v. het bewerken en beschermen van uw
persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is te vinden op de website www.demedischspecialist.nl.
Indien u een medisch specialist bent, bent u via de FMS tevens automatisch verbonden met de
landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst) en indien u in dienstverband werkzaam bent, bent u tevens automatisch lid van de LAD
(Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband).
Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Het NOG gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar diensten aan u kan aanbieden en haar
verplichtingen tegenover u kan nakomen. Het NOG heeft in haar ledenadministratie onderstaande
persoonsgegevens opgenomen:
 Titel
 Voorletter(s)
 Voornaam
 Voorvoegsel(s)
 Achternaam (gesplitst in eigen naam en mansnaam)
 Titel achter naam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Lidsoort
 Privéadres en huisnummer
 Postcode en woonplaats
 Lans
 Telefoonnummer privë














E-mail adres privé
Organisatienaam
Organisatieadres en woonplaats
Visitatiedatum
Telefoonnummer werk
E-mail werk
Uniek lidmaatschapsnummer
BIG nummer
Vrij beroep, dienstverband, UMC en/of overige
Lidmaatschappen sub verenigingen waarvoor NOG administratie voert
Bankrekeningnummer bij automatische incasso
Factuuradres

Voorts zal het NOG persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de
dienstverlening van het NOG. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan het NOG
verstrekt, zoals correspondentie en gegevens die het NOG verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de
website van het NOG, zoals bijvoorbeeld uw IP adres.
Het NOG zal uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
 Om haar ledenadministratie bij te houden en facturen te kunnen sturen;


Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve
belangenbehartiging;



Om contact te kunnen onderhouden met (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in
werkgroepen en commissies;



Om informatie omtrent de eigen diensten van het NOG toe te sturen waaronder bijvoorbeeld
nieuwsbrieven en stukken voor de ALV;




Voor statistische doeleinden;
Het NOG stuurt uw persoonsgegevens door naar de FMS, tenzij u nadrukkelijk verklaart
hiervoor geen toestemming te geven (zie opt-out procedure). De FMS stuurt uw
persoonsgegevens door naar de KNMG en LAD (in geval van loondienst), om u te kunnen
registreren als lid dan wel om hun diensten aan u te kunnen verlenen.

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van het
NOG of zolang als we bij wet verplicht zijn. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd of
geanonimiseerd.
Wie hebben toegang tot uw gegevens?
Het NOG verstrekt uw gegevens aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen
voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen.
Het NOG zal uw privégegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden.
Werkadressen worden aan eigen leden aangeboden en af en toe voor marketingdoeleinden
verstrekt.

Automatische gegenereerde informatie die het NOG verzamelt voor statische doeleinden (in het
kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen
aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.
Het NOG kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en
regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het
geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren.
Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om
deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail contact
opnemen met het NOG.
Mocht u geen berichten van het NOG willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden door een
mail te sturen aan het NOG.
Opt-out procedure
Het NOG stuurt uw persoonsgegevens door naar de FMS, tenzij u nadrukkelijk verklaart hiervoor
geen toestemming te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met het NOG.
Hoe worden uw gegevens beschermd?
Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.
Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar het NOG geen toezicht op houdt. Het
NOG is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van
persoonsgegevens door deze websites.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u uw vraag of opmerking sturen
aan het NOG.
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