
 
 

PRIVACY BELEID VAN ITP Patiëntenvereniging Nederland 
 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ITP Patiëntenvereniging Nederland 
(hierna: ITP-pv) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. 

Indien u lid wordt van ITP-pv, of om een andere reden persoonsgegevens aan ITP-pv verstrekt, geeft 
u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. 
Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen. 

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
ITP-pv, Ploegersweide 7, 3437 DV Nieuwegein, KvK 17156005 
De functionaris leden-/donateur beheer is bereikbaar via info@itp-pv.nl 

2. Welke gegevens verwerkt ITP-pv en voor welk doel 
In het kader van uw lidmaatschap of donateurschap, worden de volgende persoonsgegevens 
verwerkt: 

2.1. Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht 
2.2. Adresgegevens, eventueel postadres- telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), 

bankrekeningnummer(s) 
2.3. Overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor onze organisatie zoals de relatie met 

ITP. 
2.4. Van eventuele introducees noteren we alleen de naam. Deze wordt gekoppeld aan het lid die 

de introducee meebrengt. 
 
ITP-pv verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor: 
i) Contact over het lidmaatschap 
ii) Verzenden facturen en de nieuwsbrief 
iii) Opzeggen van het lidmaatschap 
iv) Voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de 

van u verkregen informatie.  
v) Voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ITP-

pv  
vi) U eventueel te benaderen bij onduidelijkheden in de gegevens 

b) Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt bij de automatische incasso, als deze is 
afgegeven voor de betaling van het lidmaatschap. 

c) Leeftijd, geslacht en uw relatie tot ITP wordt bijgehouden, omdat we af en toe een speciale 
groep via de e-mail willen benaderen. Denk aan kindercontactdagen, enquêtes e.d.  

 

 



3. Bewaartermijnen 
ITP-pv verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot 
maximaal een jaar na afloop van het lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens 
geanonimiseerd en indien gewenst verwijderd. Mocht er onverhoopt een betalingsachterstand zijn 
ontstaan voor het opzeggen van het lidmaatschap zullen wij de benodigde gegevens die nodig zijn 
voor de verwerking van deze gegevens in de boekhouding nog aanhouden. De ITP gerelateerde 
gegevens zullen worden verwijderd. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 
4.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft ITP-pv passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen.  
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ITP-pv gebruik van diensten van 

derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een 
verwerkersovereenkomst.  

 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

5.1. Via de ledenadministratie van ITP-pv kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens 
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ITP-pv zal uw verzoek in behandeling 
nemen en u zo spoedig mogelijk na ontvangst hierover informeren, in elk geval binnen 2 
maanden. 

5.2. U kunt ook zelf als lid uw gegevens inzien en aanpassen op uw account in het besloten 
gedeelte van de website, waarvoor u een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gekregen. 

5.3. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  

5.4. Indien u klachten hebt over de wijze waarop ITP-pv uw persoonsgegevens verwerkt of uw 
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris middels het 
klachtenformulier. 

5.5. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan 
onze ledenadministratie info@itp-pv.nl 

 
6. Wijzigingen 
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij 
adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.  
 
 
 
Datum 24-5-2018 


