PRIVACYVERKLARING
Algemeen
Dit is de privacyverklaring van het NVECP. Het NVECP verwerkt uw persoonsgegevens in
het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om u te informeren hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Persoonsgegevens die we verwerken
Het NVECP verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens, telefoonnummers en emailadressen;
• Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;
• Beroepsgegevens, waaronder praktijkadres, disciplines en specialisaties, behaalde
kwalificaties, aansluiting bij beroepsverenigingen, AGB-codes;
• Betalingsgegevens, waaronder IBAN-rekeningnummer.
Indien u niet akkoord gaat om (een deel van) de door het NVECP verzochte persoonsgegevens te verstrekken, kan het NVECP de beoogde doelen van de verwerking zoals
hieronder weergegeven, wellicht niet (geheel) behalen. De persoonsgegevens ontvangt het
NVECP in beginsel rechtstreeks van u of van derden al dan niet met uw toestemming.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Alle gegevens die het NVECP verwerkt staan in het teken van het lid worden en lid zijn van
het NVECP. Het betreft de volgende doeleinden van gebruik:
• Het onderhouden van contact en het leveren van diensten aan haar leden;
• Het stimuleren en faciliteren van haar leden in hun professionele en persoonlijke
ontwikkeling, in hun ondernemerschap en in hun relatie tot het NVECP;
• Het positioneren van het beroepsprofiel van haar leden;
• Het (al dan niet contractueel verplicht) uitwisselen van persoonsgegevens met andere
(beroeps)organisaties;
• Het op een zorgvuldige wijze (laten) behandelen van klachten;
• Het (laten) uitvoeren van visitaties, audits en andere handelingen die noodzakelijk zijn
voor kwaliteitsbewaking van de werkzaamheden van het NVECP en haar leden;
• Het verzorgen van bijeenkomsten en bijscholingen;
• De opname in of schrapping uit het register van het NVECP;
• Het (laten) verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door het NVECP;
• Het (laten) verrichten van marketing- en acquisitieactiviteiten van het NVECP;
• Het voldoen aan wet- en regelgeving;
• Het verrichten van werkzaamheden waarbij het NVECP een gerechtvaardigd belang
heeft.
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Grondslagen verwerking persoonsgegevens
Het NVECP verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
• Uw gegeven toestemming;
• De uitvoering van een overeenkomst;
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• De bescherming van vitale belangen van cliënten en anderen;
• De behartiging van gerechtvaardigde belangen van het NVECP, zoals een efficiënte
bedrijfsvoering en een goede communicatie.

Geheimhouding, beveiliging en bewaartermijn
Het NVECP neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle persoonsgegevens waarover
het NVECP de beschikking krijgt en handelt overeenkomstig de geldende wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.
Het NVECP treft adequate organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.
Het NVECP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de in deze
privacyregeling beschreven doelen te realiseren of dan waartoe het NVECP wettelijk of
anderszins is verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het NVECP verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden indien:
• daarvoor toestemming is gegeven;
• dat noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele afspraken met u of met andere
(beroeps)organisaties of derden;
• het NVECP daartoe is verplicht krachtens rechterlijke uitspraak of toepasselijke wet- en
regelgeving;
• de verstrekking noodzakelijk is om de vitale belangen van cliënten en anderen te
beschermen;
• de verstrekking noodzakelijk is ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het
NVECP.
Het NVECP kan persoonsgegevens in ieder geval verstrekken aan de volgende derden:
• toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
• de stichting RBCZ, de stichting TCZ en de EAP;
• hostingpartijen en softwareleveranciers;
• financieel administrateurs, accountants en adviseurs;
• derden met wie het NVECP samenwerkt en overleg voert in het kader van een goede en
efficiënte bedrijfsvoering van het NVECP.
Indien mogelijk maakt het NVECP met derden aan wie het NVECP persoonsgegevens
verstrekt (schriftelijk) afspraken over de verwerking daarvan.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Voor inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen kunt u contact opnemen met het
NVECP. Ook kunt u het NVECP verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te
verwijderen. Hieronder staan de contactgegevens van het NVECP vermeld.

Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop het NVECP uw persoonsgegevens verwerkt, dan
kunt u uw klacht aan het NVECP voorleggen. Hieronder vindt u de contactgegevens van het
NVECP. Het NVECP zal uw klacht zo snel en zo goed mogelijk behandelen. U kunt uw
klacht ook voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bent u niet tevreden over de wijze waarop het NVECP uw klacht behandelt, dan kunt u zich
eveneens wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens NVECP
Het Nederlands Verbond voor ECP-houders
Kluijskenslaan 24
2082 GV Santpoort-Zuid
info@nvecp.nl
www.nvecp.nl
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