
 

 

 
PRIVACYVERKLARING 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR UROLOGIE  
 
 

Introductie 
 
In deze Privacyverklaring is beschreven hoe de Nederlandse Vereniging voor Urologie, nader te 
noemen NVU,   persoonsgegevens van haar leden verwerkt en beschermt. Wijzigingen in deze 
Privacyverklaring worden via de website van de NVU  bekend gemaakt en zullen, indien het 
ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan de leden bekend gemaakt worden. 
 
De NVU is gevestigd te 3528 BL Utrecht aan de Mercatorlaan 1200 De NVU treedt op als 
verantwoordelijke partij voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden met 
inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De contactgegevens van de 
NVU en verdere informatie over de NVU zijn te vinden op de website www.nvu.nl. 
Het e-mailadres is nvu@xs4all.nl   
 
Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt?  
De NVU gebruikt de persoonsgegevens van haar leden om de diensten van de NVU aan haar 
leden te kunnen aanbieden en haar verplichtingen ten opzichte van haar leden na te kunnen 
komen. De NVU ontvangt de persoonsgegevens van haar leden bij aanmelding voor het 
lidmaatschap. Het gaat dan om de volgende gegevens: 
• Titels 
• Voorletter(s) 
• Voornaam 
• Tussenvoegsel(s) 
• Achternaam 
• Medisch specialist, AIOS of anderszins 
• (Medisch) specialisme(n) 
• Pasfoto 
• Werkzaam in vrij beroep, dienstverband ziekenhuis 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Privéadres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• Land 
• Telefoonnummer privé 
• Mobiel nummer 
• E-mail privé 
• Organisatienaam 
• Telefoonnummer werk 
• E-mail werk 
• In opleiding per … 
• (Verwachte) datum van inschrijving in het specialistenregister 
• Ingeschreven als 
• Aandachtsgebied 
• Lid van andere organisatie ja/nee 
• Uniek lidmaatschapsnummer  
 
De NVU vraagt en registreert of persoonsgegevens in de ledenlijst zichtbaar mogen zijn. 
Voorts kan de NVU aanvullende persoonsgegevens van haar leden verkrijgen doordat leden 
gebruik maken van de dienstverlening van de NVU. Dit betreft gegevens die de leden zelf, uit 
eigen beweging aan de NVU verstrekken, zoals overeenkomsten, correspondentie en gegevens 
waarover de NVU de beschikking krijgt als gevolg van gebruik van de website van de NVU, zoals 
inloggegevens voor de besloten omgeving van de website, het IP-adres en informatie uit cookies 
(zoals hieronder beschreven). 
 
 
 
 
 
 

http://www.nvu.nl/
mailto:nvu@xs4all.nl
msc01
Notitie
Wbp is vervangen door de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
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Notitie
Aanvullen vóór deze zin: door het aangaan van het lidmaatschap geven de leden toestemming om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken.  
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De NVU gebruikt de gegevens van haar leden voor de volgende doeleinden: 

 het informeren van haar leden over de diensten en nieuws van de NVU via digitale 
nieuwsbrieven of per post; 

 het verbeteren en beveiligen van de website/statistische doeleinden. 

 het organiseren van bijeenkomsten en het anderszins communiceren met leden  

 het innen van de contributie; 

 het toegang bieden aan leden tot de online omgeving van de NVU via inlognaam en 
wachtwoord; 

 het beheer en de archivering van dossiers van leden; 

 het verzamelen van statistische gegevens en het verbeteren en beveiligen van de 
website. 
 

Indien leden buitengewoon lid of aspirant lid zijn van de NVU, geldt hetgeen bepaald is in deze 
Privacyverklaring ook voor hen. 
Persoonsgegevens van leden worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van 
de diensten van de NVU of zolang als bij wet verplicht is. De NVU gebruikt persoonsgegevens 
van leden tot maximaal twee jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd. Daarna worden de 
persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd zodat zij nog voor statistische doeleinden 
kunnen worden gebruikt. 
 
Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens? 
Door het lidmaatschap van de NVU zijn de praktiserend medisch specialisten  automatisch 
aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten (Federatie). Een lid van de NVU is via de 
Federatie automatisch verbonden met de landelijke artsenvereniging KNMG (Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Indien een lid in dienstverband 
werkzaam is, is  dit lid tevens automatisch lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in 
Dienstverband). De NVU zal de Federatie regelmatig van ledengegevens voorzien, zodat de 
leden gebruik kunnen maken van de diensten van de Federatie. De Federatie deelt de gegevens 
ook met de KNMG (van toepassing als het lid arts is) en LAD (van toepassing als het lid in 
dienstverband praktiseert). Op het gebruik van gegevens door de Federatie, KNMG en LAD zijn 
de eigen privacy statements van deze organisaties van toepassing.  
De NVU gaat discreet om met de persoonsgegevens van haar leden en zal deze nooit zonder 
expliciete toestemming van haar leden verstrekken aan derden voor (direct) marketing 
doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).  
De NVU verstrekt de persoonsgegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover 
haar leden te kunnen voldoen en om ervoor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens 
de leden van de NVU kunnen voldoen: 

 De leden van de NVU zijn via hun lidmaatschap van de NVU automatisch geabonneerd op 
het Tijdschrift voor Urologie. De NVU verstrekt de voor verzending hiervan benodigde 
persoonsgegevens van haar leden daarom aan de uitgevers van bedoeld tijdschrift. 
 

Automatische gegenereerde informatie die de NVU verzamelt voor statistische 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 personen herleidbaar zijn.  
De NVU kan de gegevens van haar leden ook aan derden verstrekken indien de NVU derde 
partijen inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar diensten, indien zij daar op grond van 
wet- en regelgeving toe is verplicht, indien de Verenging 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 de rechten van de leden van de NVU? 
Leden hebben het recht om informatie op te vragen over hun persoonsgegevens die de NVU 
verwerkt. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, dan kunnen 
de leden de desbetreffende wijzigingen doorgeven aan de NVU. Hiervoor kunnen leden contact 
opnemen met nvu@xs4all.nl  danwel hun gegevens aanpassen op het besloten deel van de 
website. 
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Notitie
Toevoegen: de gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU
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Notitie
en inzage te verkrijgen
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Hoe worden de persoonsgegevens van de leden van de NVU beschermd? 
De NVU heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de 
persoonsgegevens van leden optimaal (of zo goed mogelijk) te beschermen tegen verlies of 
enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang 
door onbevoegden.  
 
 
Cookies 
Functionele cookies 
De NVU maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan de leden 
de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar zij om hebben gevraagd. Zo zorgen 
functionele cookies ervoor dat leden na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw 
behoeven in te loggen. Leden kunnen zich niet voor functionele cookies afmelden.  
 
 
Links naar andere websites 
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de NVU geen toezicht op houdt. De 
NVU is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking 
van persoonsgegevens door deze websites.  
 
 
Vragen?  
Vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen per e-mail worden gericht aan: 
nvu@xs4all.nl 
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Notitie
advies: iets specifieler aangeven welke dat zijn (bijv. firewall en andere beveiligingsmaatregelen, dat niemand behalve secretariaat inzage heeft etc.)




