
 

Privacyverklaring 
 
 
 
 
De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
 
Werkzaamheden 
 
De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde houdt zich bezig met de 
beoefening en de bevordering van de lucht- en ruimtevaartvaartgeneeskundige wetenschap 
door middel van het leggen en onderhouden van contacten met allen die op lucht- en 
ruimtevaartgeneeskundig terrein werkzaam zijn. 
 
 
Algemene persoonsgegevens 
 
De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde verwerkt uw algemene 
persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons 
verstrekt. Zij verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Hieronder vindt u 
een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: 
 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Werkadres 
- Postcode werk 
- Plaats tewerkstelling 
- E-mailadres werk 
- Telefoon werk 
- Beroep/functie/specialisatie 
 
 
Doeleinden van de gegevensverwerking 
 
De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde verwerkt uw persoonsgegevens 
met de volgende doelen: 
 
- Het afhandelen van uw contributie 
- Het verzenden van een convocaat, een nieuwsbrief of een e-mail bericht 
- Het contact kunnen opnemen, indien nodig, om haar activiteiten uit te kunnen voeren 
 
De juridische grondslagen voor de verwerking zijn: 



 

 
- Toestemming 
- Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten 
- Voldoen aan wettelijke verplichtingen 
- Gerechtvaardigd belang 
 
 
Verkrijging van gegevens 
 
De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde verkrijgt uw persoonsgegevens 
doordat u deze zelf aan haar overhandigt. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met 
derden, behalve wanneer: 
 
- Dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor 

Luchtvaartgeneeskunde. Hiervoor vraagt zij in dat geval om uw toestemming 
- De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde aan een wettelijke verplichting 

dient te voldoen 
- Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak 
 
 
Bewaartermijnen 
 
De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde bewaart uw persoonsgegevens niet 
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 
verzameld. Zij hanteert de onderstaande bewaartermijn voor de persoonsgegevens, zoals 
verstrekt door middel van het invullen van het digitale formulier ‘Aanmelding lidmaatschap 
of wijziging gegevens’. 
 
 
Bewaartermijn: De duur van het lidmaatschap, vermeerderd met maximaal 1 maand of 

zoveel langer als van rechtswege of anderszins verplicht wordt gesteld 
 
 
 
 
Beveiliging 
 
De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde beschermt uw persoonsgegevens 
door middel van technische en administratieve maatregelen om het risico van verlies, 
misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van, onder andere, firewalls, virusscanners, back-ups en 
fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en de servers. De Nederlandse 
Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde maakt geen gebruik van online 
opslagmogelijkheden in de Cloud. Indien u vermoedt dat er desondanks misbruik is gemaakt 
van gegevens, neemt u dan contact op met de Nederlandse Vereniging voor 
Luchtvaartgeneeskunde door middel van het e-mailadres, zoals vermeld in de 
contactgegevens onderaan deze verklaring. 



 

 
 
Website en cookies 
 
De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde houdt op haar website geen 
algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Informatie die gedeeld wordt door middel van 
het invullen van de op de site aanwezige formulieren wordt doorgestuurd naar het E-
mailadres van de Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde. De 
op de bovenstaande wijze verzamelde data blijven toegankelijk voor de webmaster via de 
module RSForm. Voor de nieuwsbrief kunt u zich in het toegestuurde bericht afmelden. 
 
De website van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde maakt geen gebruik 
van cookies. 
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde en verder 
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die de Nederlandse Vereniging voor 
Luchtvaartgeneeskunde van u beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar het e-mailadres, zoals vermeld in de 
contactgegevens onderaan deze verklaring. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht om een 
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 
pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw 
privacy. En reactie op uw verzoek volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. 
 
De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde neemt de bescherming van uw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neemt u dan contact op door middel van het e-mailadres, zoals vermeld in de 
contactgegevens onderaan deze verklaring. 
 
Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kunt u tevens melden bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 



 

Aanpassen privacyverklaring 
 
De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde behoudt zich het recht voor haar 
privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van de Vereniging 
gepubliceerd worden. 
 
 
Contactgegevens 
 
Website: http://www.nvvlg.nl 
 
E-mailadres: nvvlginfo@gmail.com 
 
Postadres: Kampweg 53, 3769 DE, Soesterberg 
 
KvK-nummer: 40506176 

http://www.nvvlg.nl/
mailto:nvvlginfo@gmail.com

