Privacyverklaring Platform Zorg voor Leven
Dit is de privacyverklaring van de Stichting Platform Zorg voor Leven. Deze verklaring
strekt zich ook uit tot de website www.weekvanhetleven.nl welke door het Platform wordt
geëxploiteerd. Het Platform Zorg voor Leven is op 19 juli 2002 opgericht en heeft ten
doel dat de beschermwaardigheid van het menselijk leven als centraal uitgangspunt
wordt genomen, in het bijzonder in de sector zorg en welzijn, maar ook daarbuiten, en
dat deze wordt verankerd in de wetten en maatregelen van de overheid die deze sector
en daarbuiten raken.
Concreet betekent dit onder meer dat:
wij aangaande de doelstelling in de samenleving een bewustwording tot stand
willen brengen en in stand willen houden;
wij een gesprekspartner willen zijn voor de regering en het parlement;
patiënten en cliënten te allen tijde moeten kunnen rekenen op een respectvolle
bejegening, een adequate begeleiding, medische behandeling en zorg;
werkers in de sector zorg en welzijn die vanuit dit principe hun werk doen volledig
worden erkend en geaccepteerd in hun beroepsuitoefening.
Onze stichting wordt gedragen door alle organisaties en instanties die een desbetreffende
verklaring onderschrijven, het daarbij gevoegde protocol ondertekenen en de jaarlijks
vast te stellen deelnemersbijdrage voldoen.
In dat kader verwerkt het Platform Zorg voor Leven persoonsgegevens. Wij streven er
natuurlijk naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en daar zorgvuldig en
vertrouwelijk mee om te gaan. Een en ander volgens de voorschriften die in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan genoemd. Het Platform Zorg voor Leven
verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel, niet meer dan noodzakelijk.
1) Hoe komt het Platform Zorg voor Leven aan persoonsgegevens?
Het meest voor de hand liggend is dat u deze persoonsgegevens zelf verstrekt.
Bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt, als u zich via de website
weekvanhetleven.nl aanmeldt voor de nieuwsbrief, als u via de website een donatie geeft
of als er vanuit de organisatie of instantie waarbij u bent aangesloten en welke
organisatie of instantie ons werk ondersteunt contact wordt opgenomen.
2) Welke persoonsgegevens verwerkt het Platform?
Persoonsgegevens zien op alle informatie waarmee een natuurlijk persoon kan worden
geïdentificeerd of waarmee deze identificeerbaar is. De AVG noemt zo’n persoon een
betrokkene. Het Platform Zorg voor Leven verwerkt persoonsgegevens. Wij ontvangen
van u gegevens, slaan deze op, kunnen gegevens doorsturen en verwijderen. Het gaat
dan onder meer de volgende persoonsgegevens:
voor- en achternaam, geslacht;
contactgegevens zoals een postadres, een (mobiel) telefoonnummer en een emailadres;
geboortedatum;
financiële informatie, bijvoorbeeld een bankrekeningnummer;
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alle overige persoonsgegevens die wij ontvangen of die nodig zijn voor de doelen
waarvoor wij verwerken.

3) Wat is de grondslag voor de verwerking?
Het Platform Zorg voor Leven verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer
van de volgende gronden die in de AVG staan genoemd:
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
(ondersteuning van het Platform als kerndeelnemer of algemeen deelnemer;
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
het Platform heeft gerechtvaardigde belangen bij de verwerking om haar
werkzaamheden als stichting en de verwezenlijking van haar doelen zo goed
mogelijk te kunnen nastreven;
u gaf toestemming voor de verwerking.
4) Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Het is logisch dat een stichting zoals wij haar persoonsgegevens moet verwerken voor
het goed kunnen functioneren als stichting, om uitvoering te geven aan de doelstelling
van de stichting en eventueel gestelde doelen te kunnen realiseren. Het Platform Zorg
voor Leven verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel. Daarbij kunt u
concreet denken aan het versturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor door of
namens het Platform georganiseerde bijeenkomsten. Maar het kan ook gaan om het
informeren van de deelnemers die het Platform ondersteunen of om de financiële
administratie goed te kunnen voeren. Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens
gebruiken voor marketingdoeleinden om bijvoorbeeld bepaalde activiteiten onder uw
aandacht te brengen of u te vragen deze in uw netwerk of organisatie te verspreiden.
5) Delen wij persoonsgegevens?
Ja, mits u daar toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast kan het zijn dat wij
persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst, te weten het lidmaatschap van uw organisatie of instantie waarmee het
Platform (financieel) wordt gesteund, om te kunnen voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen of binnen de kaders van de gerechtvaardigde belangen van het Platform.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het delen van gegevens met de accountant om
aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Als er door het Platform gebruik wordt gemaakt van verwerkers, dan zullen wij met deze
verwerkers een verwerkersovereenkomst sluiten.
6) Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze
hebben vastgelegd en verwerkt. Wel is het belangrijk om op te merken dat er sprake kan
zijn van een wettelijke bewaarplicht in het kader van de (financiële) administratie. Dan
houden we die termijnen aan.
Het Platform heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
misbruik en verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
7) Cookies
De websites van het Platform Zorg voor Leven maken gebruik van cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone
wordt opgeslagen wanneer u een van onze websites bezoekt.
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Het Platform Zorg voor Leven gebruikt de volgende verschillende soorten cookies.
Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Daarnaast zijn er statistiek-cookies van Google Analytics, die geanonimiseerd
gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te
optimaliseren. Om uw privacy te respecteren wordt het laatste octet van het IPadres gemaskeerd; deelt het Platform Zorg voor Leven geen gegevens met
Google en maakt het Platform Zorg voor Leven geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voorkeur-cookies helpen
uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal of cookievoorkeuren) te onthouden.
Ook cookies uit ingesloten inhoud afkomstig van socialemediasites, zoals
bijvoorbeeld YouTube, Facebook en Twitter, vallen onder deze categorie.
U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer opslaat. U kunt ook via de
instellingen van uw browser cookies uit het verleden verwijderen (zie hiervoor de Helpinformatie van uw browser). Wanneer u cookies blokkeert, is het mogelijk dat een deel
van de website niet optimaal functioneert.
8) Uw rechten
Als blijkt dat er persoonsgegevens die wij verwerken niet juist zijn, dan kunt u deze laten
wijzigen of zelfs laten verwijderen, een en ander op basis van de aan u toekomende
rechten op grond van de AVG. Als er een verzoek komt zullen wij beoordelen of de wet
ons toestaat om aan uw verzoek tegemoet te komen. Dit onder meer in verband met
(wettelijke) bewaarplichten die spelen. Bent u niet tevreden met de manier waarop wij
hiermee omgaan? Dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Mocht u hier nog meer vragen over hebben, laat dit dan weten via
platformzorgvoorleven@rmu.nu.
Het Platform Zorg voor Leven behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te
wijzigen. Indien de verklaring wordt gewijzigd wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Stichting Platform Zorg voor Leven
25 mei 2018

Pagina 3 van 3

