Privacyverklaring Meldpunt Medicijnen CU/MC en short bowel
Deze privacyverklaring is van toepassing op de meldpunten medicijnen CU, MC en short
bowel van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN)
De CCUVN vindt het belangrijk om uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u
weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u een melding doet op het meldpunt
Medicijnen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort
komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:




alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
geheim houden
zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u
suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft
over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag
van u. U kunt hiervoor een email sturen aan info@crohn-colitis.nl,

Soort gegevens
In het kader van de melding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:








voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
aandoening(en)
verzekering
medicatiegegevens zoals het medicijn en de toedieningsvorm waarover u een
melding doet.

Waarom vragen we deze gegevens
De CCUVN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het signaleren van knelpunten rondom medicijnen die door mensen met de ziekte
van Crohn, colitis ulcerosa of short bowel worden gebruikt en hier indien nodig
actie op te ondernemen.
Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om te reageren op uw
melding.
Wij nemen uitsluitend direct contact met u op als u daarvoor toestemming heeft
gegeven. Uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken door een mail te
sturen naar info@crohn-colitis.nl

Bewaren van gegevens
De CCUVN bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te
realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de
wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de CCUVN passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,
vernietiging of beschadiging.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.
De CCUVN verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te
verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te
verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij binnen zes weken behandelen. U
kunt uw verzoek zenden aan info@crohn-colitis.nl.

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid
te bekijken.

