Algemene privacyverklaring van de vereniging POINT
De vereniging POINT, hierna kortweg POINT genoemd, gevestigd te Eindhoven in ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80571654, is een beroepsvereniging met als doel
het bevorderen van professionalisering van de psychosociale zorg met betrekking tot (in)fertiliteit,
gezinsplanning en alternatieve gezinsvorming. POINT hecht veel belang aan de bescherming van
jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.
In deze privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke
persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om jouw
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. POINT houdt zich
in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming wet (Avg-wet).
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt over de verwerking van
jouw gegeven, kan je contact opnemen met het bestuur van POINT via info@pointnetwerk.nl

1. Voor wie geldt dit privacystatement?
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van
wie POINT persoonsgegevens verwerkt:
●
●
●
●
●
●

(potentiële) leden;
Medewerkers, leden bestuur
bezoekers van de website pointnetwerk.nl
deelnemers aan (online)informatieve bijeenkomsten van POINT;
sollicitanten;
alle overige personen die met POINT contact opnemen of van wie POINT
persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar Medewerkers

2. Waarom verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?
POINT verwerkt persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden:
●
●
●
●
●
●
●

Om lid te kunnen worden van POINT
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van POINT (intervisie, studiedagen,…).
Om leden te kunnen informeren over (werking van) onze groep (via nieuwsbrieven,
mededelingen, uitnodigingen…).
Om leden te kunnen informeren over mogelijke verwijzingen in het beroepsveld.
Om leden zichtbaar te laten zijn voor verschillende professionele organisaties inzake
reproductieve geneeskunde alsook voor potentiële cliënten
Om leden te kunnen verzekeren tijdens activiteiten van de groep.
Voor archiefdoeleinden

3. Welke persoonsgegevens verwerkt POINT?
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Voor deze bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen:
●
●
●
●

Persoonlijke identiteitsgegevens van het lid: naam, voornaam.
Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen).
Werksetting of professionele context
Opleiding

We verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie zoals bijvoorbeeld gegevens met
betrekking tot etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of
seksuele geaardheid.
●

Op onze website worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door
de browser op je computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen
over de gebruikers van onze website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek
op de pagina, …). Ze helpen om de website beter af te stemmen op jouw wensen,
voorkeuren en gebruiksgemak. Meer informatie hierover kan je terugvinden in onze cookie
verklaring.

Door je lid te maken van POINT geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

4. Op basis van welke rechtsgronden verwerkt POINT persoonsgegevens?
POINT verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
● Uitvoering van -of met het oog op het sluiten van- een lidmaatschapsovereenkomst;
● een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een BSN te registreren
● toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking;
● een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen
voor een bijeenkomst of het met fotomateriaal verslag doen van POINT-bijeenkomsten.

5. Verwerkers
POINT kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen
die uitsluitend volgens instructies van POINT persoonsgegevens verwerken. POINT sluit met
verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening
gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
POINT deelt persoonsgegevens met derden, als dit voor het voldoen aan een wettelijke
verplichting nodig is of als dat in het kader van de lidmaatschapsovereenkomst is aangewezen,
zoals bij activiteiten die voor de vereniging gebruikelijk zijn in het kader van haar doelstellingen
of activiteiten die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd. POINT deelt geen
persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met
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een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke
contactgegevens gedeeld.
POINT verstrekt contactgegevens aan externen zodat zij leden kunnen uitnodigen voor een
onderzoek, bijeenkomst of interview. Per verzoek wordt beoordeeld of hier sprake is van een
gerechtvaardigd belang. Alleen informatie die reeds openbaar is, wordt gedeeld en de
informatieverstrekking wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
Wij doen beroep op bepaalde diensten zoals onder meer ICT-bedrijven voor het onderhoud en
het beheer van onze website. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische
en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te
verwerken
en
onder
geen
enkel
beding
kenbaar
maken
aan
derden.

7. Doorgifte buiten de EER
POINT geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt POINT ervoor zorg
dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het
betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende
waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
POINT bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze ons
bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.. POINT hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
● (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
● gegevens van leden: anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na
opzegging lidmaatschap (ivm mogelijk afhandeling klacht-geschil) met uitzondering van
gegevens over een eventueel royement, wat aanleiding kan vormen om geen nieuw
lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan. Diploma-gegevens die bij aanmelding worden
toegestuurd worden na controle verwijderd.
● gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve
gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van
opdracht;
● gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
POINT heeft verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat jouw
persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig verwerkt of gebruikt worden of door anderen
gewijzigd worden.

9. Wijzigingen aan de privacyverklaring
POINT, kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Een actuele versie van het
privacystatement wordt op de website van POINT gepubliceerd. We moedigen je aan om
periodiek deze verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij je persoonsgegevens
verwerken en beschermen. De laatste wijziging gebeurde op 20-05-2022.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht POINT te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen,
over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover
kunt u contact opnemen met POINT door een e-mailbericht te sturen naar info@pointnetwerk.nl.
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Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop POINT persoonsgegevens verwerkt, kunt u
contact opnemen met POINT door een e-mailbericht te sturen naar info@pointnetwerk.nl. Een
klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
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