Privacystatement Federa/COREON
1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens:


omdat u lid of plaatsvervangend lid bent van COREON en wij de gegevens nodig hebben om u voor de bijeenkomsten uit te nodigen. In dat
geval gaan wij uit van uw toestemming. U bent door uw organisatie
opgegeven of heeft zich zelf opgegeven om deel te nemen.



indien u contact met ons opneemt en wij dat niet onbeantwoord kunnen laten. In dat geval gaan wij er van uit, dat u instemt met het verwerken van de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn.



omdat u een (bestuurs)lid bent van een bij de Federa aangesloten vereniging dan wel bij COREON aangesloten organisatie en wij de gegevens nodig hebben om de lidmaatmaatschapsovereenkomst met de
Federa of de deelname-overeenkomst met COREON uit te voeren;



omdat uw naam in ons netwerk voorkomt. Dan kunnen wij uw naam
bijvoorbeeld gebruiken om u voor een bijeenkomst uit te nodigen (als
deelnemer of spreker), een nieuwsbrief te zenden, een bespreking met
u te organiseren etc. Federaen COREON hebben hier vanuit hun missie
een gerechtvaardigd belang bij. Omdat het al publieke gegevens zijn,
en deze uitsluitend voor een academisch doel worden gebruikt, weegt
uw privacy voorshands niet zwaarder. U kunt altijd meedelen hier niet
van gediend te zijn. Zie hierna bij punt 7.



omdat u zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrief. Dan gaan wij uit
van uw toestemming.

Daarnaast zouden de gegevens kunnen worden gebruikt voor:
Het naleven van wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige
verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van
gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Uitsluitend contactgegevens worden verwerkt. Soms ook de gegevens betreffende uw omstandigheden als u die op uw initiatief aan ons doorgeeft. In
sommige gevallen worden ook financiële gegevens verwerkt van de organisatie waaraan u bent verbonden.
3. Wie verwerkt deze gegevens?
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Federa staat formeel voor de Stichting Federatie van Medisch
Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV). Deze is
verwerkingsverantwoordelijke. De Federa heeft echter geen eigen personeel
en is voornamelijk een netwerkorganisatie. Dat geldt voor COREON nog meer.
Zie hierna.
U kunt contact opnemen met Federa via:https://federa.org/contact . Met
COREON via de secretaris: https://federa.org/dagelijks-bestuur-coreon
4. Met wie wisselen wij persoonsgegevens uit?
Gegevens worden uitgewisseld tussen de bestuursleden van de Federa, en
van COREON. Bestuursleden wisselen gegevens uit met de aan Federa en COREON verbonden medewerkers. Daarnaast worden gegevens uitgewisseld met
de leden van COREON. In voorkomende gevallen kan uw naam in een nieuwsbrief of verslag van een vergadering worden vermeld. Het gaat dan steeds om
al openbaar gemaakte gegevens.
Overigens worden geen gegevens met ‘derden’ uitgewisseld.
5. Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden in beginsel 7 jaar bewaard of zoveel langer als u nog
actief bent voor de Federa of COREON.
6. Welke beschermingsmaatregelen hebben wij getroffen?
Federa noch COREON hebben een eigen systeem van gegevensverwerking. De
aan beide organisaties verbonden bestuursleden en medewerkers maken gebruik van de systemen van de organisaties waar zij in dienst zijn (of in geval
van zelfstandigen, die zij zelf hebben ingericht). De gegevensbeveiliging van
die organisaties geldt voor de gegevensbeveiliging van de FEDERA en COREON.
Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Met Mailchmp is een
verwerkersovereenkomst gesloten volgens de standaardvoorwaarden van
Mailchimp.
7. Welke rechten heeft u met betrekking tot de persoonsgegevens?
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast
kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar
maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw verzoek rondom privacy kunt
u doorgeven aan de onder punt 3 genoemde contactpersonen.
8. Wat gebruikt de website federa.org?
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Federa.org maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Daarbij worden
geen persoonsgegevens verwerkt.

Privacystatement is opgesteld door
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