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PRIVACYVERKLARING  

1. INLEIDING  

Stichting Werkgroep Zorg is een stichting die is voortgekomen uit “Werkgroep Zorg 2025”, 
een initiatief van verschillende juniorverenigingen. De Stichting heeft als doel om de 
Nederlandse gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden, waarbij 
kwaliteit van zorg voor de patient centraal blijft staan. De leden van de Stichting zijn een 
afspiegeling van jonge zorgverleners in diverse medische beroepsgroepen. Stichting 
Werkgroep Zorg is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel 
onder nummer 65297377.  

Stichting Werkgroep Zorg verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lichten wij 
toe welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. De Leden, 
Vrienden van, Partners en overige contactpersonen van Stichting Werkgroep Zorg en de 
bezoekers van onze website moeten erop kunnen vertrouwen dat Stichting Werkgroep Zorg 
zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De Stichting Werkgroep 
Zorg is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft.  

1. VERZAMELEN PERSOONSGEVENS  

Stichting Werkgroep Zorg verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) leden, Vrienden van, 
Partners en overige contactpersonen van Stichting Werkgroep Zorg en andere organisaties 
waar wij een relatie mee hebben of willen krijgen. Dit zijn persoonsgegevens die Stichting 
Werkgroep Zorg:  

- Ontvangt of in het verleden heeft ontvangen, bij aanmeldingen als lid, Vriend van of 
Partner van Stichting Werkgroep Zorg.  

- Ontvangt doordat deze uit eigen beweging aan Stichting Werkgroep Zorg worden 
verstrekt, zoals via overeenkomsten, correspondentie, deelname aan georganiseerde 
activiteiten.   

- Verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van Stichting Werkgroep Zorg of 
andere digitale kanalen (o.a. de gedeelde google drive).  

2. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN  

Categorieën van persoonsgegevens  

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan 
identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld 
ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Stichting Werkgroep Zorg verzamelt en verwerkt 
de volgende persoonsgegevens (indien van toepassing):  

1. NAW-gegevens (voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam);  
2. Specialisme gegevens (specialisme(n), naam juniorvereniging, naam 

organisatie/instelling waar aangeslotene werkzaam is);  
3. Communicatiegegevens (telefoonnummer, email privé en/of werk);  
4. Administratiegegevens (creditcardgegevens Vrienden van). 
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 Doeleinden van de gegevensverwerking  

Stichting Werkgroep Zorg verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden:  

1. Het voeren van een administratie en voor archiefdoeleinden.  
2. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de Leden, Vrienden van, Partners 

en/of overige contactpersonen van Stichting Werkgroep Zorg.  
3. Om informatie toe te sturen welke van belang kunnen zijn voor de Leden, Vrienden 

van Partners en/of overige contactpersonen van Stichting Werkgroep Zorg waaronder 
bijvoorbeeld nieuwsbrieven of uitnodigingen voor georganiseerde activiteiten.    

Bij elk contact per mail wordt de volgende disclaimer toegevoegd, die Leden, Vrienden van, 
Partners en/of overige contactpersonen van Stichting Werkgroep Zorg de mogelijkheid biedt 
om Stichting Werkgroep Zorg direct te vragen contactgegevens te verwijderen: 

“Je hebt dit bericht ontvangen omdat je in het verleden op een bepaalde manier betrokken 
bent geweest bij Werkgroep Zorg 2025. Als je je wilt afmelden en geen e-mails meer wilt 
ontvangen van Werkgroep Zorg 2025, stuur je een reply met als onderwerp "Geen e-mails 
meer ontvangen". Uw contactgegevens zullen dan uit de database van Werkgroep Zorg 
2025 worden verwijderd.” 

3. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?  

Stichting Werkgroep Zorg gaat discreet en zorgvuldig om met persoonsgegevens en zal 
gegevens nooit zonder uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derde partijen.   

4. BEWAARTERMIJNEN  

Persoonsgegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende het lidmaatschap of 
partnerschap van Stichting Werkgroep Zorg. Persoonsgegevens van Leden, Vrienden van, 
Partners en/of overige contactpersonen van Stichting Werkgroep Zorg worden niet langer 
opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of totdat Stichting 
Werkgroep Zorg gevraagd wordt de persoonsgegevens niet langer op te slaan.  

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS  

Stichting Werkgroep Zorg treft organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Binnen Stichting 
Werkgroep Zorg kunnen persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door actieve leden. 
Creditcard gegevens zijn vergrendeld in Stripe en alleen toegankelijk voor de 
penningmeester en secretaris van Stichting Werkgroep Zorg.  

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID  

Stichting Werkgroep Zorg kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest 
actuele versie van deze privacyverklaring is via onze website te raadplegen. Belangrijke 
wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld via onze website of door middel 
van mailing.   
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7. UW RECHTEN  

Je hebt het recht Stichting Werkgroep Zorg per mail of via het contactformulier op de website 
te verzoeken om:  

- Inzage te geven in jouw persoonsgegevens (zoals jouw email of telefoonnummer).  
- Jouw persoonsgegevens (zoals jouw email of telefoonnummer) te laten aanvullen, 

corrigeren, beperken of geheel verwijderen.  

Indien en voor zover Stichting Werkgroep Zorg jouw persoonsgegevens verwerkt op basis 
van jouw toestemming heb je ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Zie 
ook onderdeel 2. “PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN”.  

8. CONTACT  

Indien er vragen zijn over deze privacyverklaring of indien onjuistheden en/of 
onvolkomenheden gesignaleerd worden op de website, stellen wij het op erg op prijs als dit 
bij ons gemeld wordt. Er kan contact met ons worden opgenomen via het contactformulier op 
onze website.  


