Privacyverklaring attenderingsservice ACVZ
Bij het aanmelden voor de attenderingsservice worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
De ACVZ acht een zorgvuldige omgang met en verwerking van persoonsgegevens van groot belang. Daarbij houdt de
ACVZ zich aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 stelt.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u
aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruik van onze attenderingsservice laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken
uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden d o o r gegeven of waarvan bij opgave duidelijk is
dat ze aan ons worden verstrekt. Deze privacyverklaring is bedoeld voor diegenen die de applicatie als particulier of als
werknemer gebruiken.
Waarom bewaren wij uw gegevens?
Om gebruik te maken van de attenderingsservice moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u
opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en
zodat wij u kunnen contacteren. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen
wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Welke gegevens bewaren wij?
Om u te kunnen registreren voor de attenderingsservice, vragen wij u de volgende gegevens:
-‐ uw naam
-‐ uw e-‐mailadres
U kunt uw registratie uitbreiden met:
-‐ Bedrijfsnaam of organisatie
Wij publiceren uw gegevens niet.
Zijn mijn gegevens veilig?
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In
het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
-‐ Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
-‐ Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze
service wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
Wij houden statistieken bij op onze applicatie, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter
alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze
verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via acvz@acvz.org
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