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Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening legt de Huisartsenkring Haaglanden, hierna HKH
genoemd, persoonsgegevens van haar leden vast in een bestand. Door de HKH worden de
gegevens die verkregen zijn van haar leden met betrekking tot hun lidmaatschap verwerkt ten
behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en daarnaast om u te informeren
over relevante nieuwsberichten, maar ook in het kader van onze ledenservice en
dienstverlening via onder andere onze nieuwsbrief. Daarnaast worden door de Werkgroep
deskundigheidsbevordering Haaglanden (WDH) persoonsgegevens van deelnemers (zowel
leden als niet-leden) aan een door de WDH georganiseerde bij of nascholing verwerkt voor het
bijhouden en registreren van opleidingsgegevens, de facturering en voor het verstrekken van
praktische cursusinformatie. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
AGB-code

Daarnaast worden er gevoelige gegevens verwerkt zoals:
• Bankrekeningnummer

Beveiliging van uw gegevens
De HKH gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonlijke gegevens van
betrokkenen (leden en deelnemers aan een door de WDH georganiseerde nascholing). De
gegevens worden beveiligd en niet zonder toestemming beschikbaar gesteld aan derden. Met
de verstrekking van de gegevens aan de HKH ten behoeve van het lidmaatschap geeft het lid
de HKH toestemming om deze gegevens te verwerken voor de hieronder nader omschreven
doelen. Met het aanmelden voor een door de WDH georganiseerde bij -of nascholing geeft
betrokkene (lid dan wel niet-lid van de HKH) toestemming voor het verwerken van zijn
persoonsgegevens voor de doeleinden in het kader van de opleiding.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens van de leden van de HKH worden door de (medewerkers) van de HKH,
uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. voor het bijhouden van de contributie van uw lidmaatschap en de daarbij behorende
administratie waaronder begrepen het innen en indien noodzakelijk uit handen geven
van vorderingen met betrekking tot de contributie;
2. om met u in contact te kunnen treden;
3. om u te informeren over de ledenservice, nieuwe ontwikkelingen in uw vakgebied en
nieuwe producten en/of diensten vanuit de HKH, bijvoorbeeld bijscholing en de
klachtenregeling.
4. indien u tevens lid bent van de klachtenregeling, zal uitsluitend de klachtenfunctionaris
de gegevens gebruiken om met u in contact te treden als er een klacht tegen u wordt
ingediend;
De persoonsgegevens van deelnemers (leden dan wel niet-leden van de HKH) aan bij-of
nascholingen, verzorgd door de WDH, worden uitsluitend gebruikt voor de hiernavolgende
doeleinden:
1.
2.
3.
4.

de registratie en deelname aan de bij-of nascholing;
de registratie van behaalde opleidingspunten;
het informeren over het aanbod van door de WDH aangeboden bij-of nascholing;
de facturering van de nascholing waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld
waaronder begrepen het innen en indien noodzakelijk uit handen geven van de
vorderingen met betrekking tot de kosten van deze bij of nascholing.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u de HKH
daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de HKH en uiterlijk
twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd, worden de gegevens uit het bestand van de
HKH verwijderd.

Cookies op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen
in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De website van HKH maakt gebruik van
technische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en
kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpt om de website goed te laten
werken.
HKH maakt ook gebruik van de dienst Google Analytics die analytische cookies plaatst. Deze
cookies houden bij hoe bezoekers de HKH website gebruiken. Met deze informatie kan de HKH
het gebruik van de website makkelijker maken en verbeteren. De HKH anonimiseert zoveel
mogelijk en verstrekt deze informatie niet aan derden.
Bij uw eerste bezoek aan de website informeert HKH u over deze cookies en vragen
toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor
een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Uw rechten
Op verzoek zullen wij u inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals wij die geregistreerd
hebben en indien noodzakelijk deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over onze
ledenservice en dienstverlening wenst te ontvangen dan kunt u dit ook aan ons kenbaar
maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd. U kunt daartoe een
e-mail richten aan info@kringhaaglanden.nl. Mocht u het niet eens zijn met de omgang van
HKH met uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

