
 
 
 
 
 
Privacyverklaring DGO 
 
DGO gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd 
in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Wanneer je na het lezen van onderstaande tekst meer informatie wil over privacy verwerking 
binnen DGO, neem dan contact op met bestuur@dietistgo.nl  
 
Als je gebruik maakt van diensten van DGO dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die 
verstrek je via het aanmeldformulier,via het contact met het bestuur of via de mail. Denk 
hierbij aan: 

 Voor- en achternaam 
 Geboortedatum  
 Privé adresgegevens 
 Telefoonnummer / mobiel nummer 
 E-mailadres 
 Gegevens werkgever  
 Lidmaatschap NVD 
 Datum start en einde lidmaatschap 
 Betalingsgegevens  
 Deelname regio overleg 
 Aandachtsgebieden  

 
 
Doel van de gegevensverwerking 
DGO heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden: 

 om je onze nieuwsbrief toe te zenden 

 om je zichtbaar te kunnen maken op onze landkaart 

 om je te kunnen benaderen voor beroeps gerelateerde vraagstukken 

 voor het uitzetten van enquêtes als onderdeel van een (niet commercieel) onderzoek 

 voor het afhandelen van betalingen  
 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige 
persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met 
betrekking tot jouw lidmaatschap. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor 
commerciële doeleinden. 
 
Grondslag voor gegevensverwerking 
DGO waarborgt dat jouw gegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er 
kunnen meerdere van volgende verwerkingsgronden van toepassing zijn: 

1. bij aanmelding als lid van DGO of in schriftelijk contact met ons heb je toestemming 
gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens  

2. de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn voor DGO noodzakelijk om de 
lidmaatschapsrechten en –verplichtingen die jij als lid hebt, uit te voeren  

3. tot slot kan DGO jouw gegevens ook verwerken met het oog op gerechtvaardigde 
belangen van DGO en haar leden  
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Bewaartermijnen persoonsgegevens 
DGO bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor de gegevens worden verzameld of op basis van wetgeving is vereist.  
  
Delen van persoonsgegevens met derden 
We verstrekken je gegevens alleen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze 
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
DGO zal jouw gegevens verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens 
veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft DGO een overeenkomst om te zorgen voor 
een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. DGO blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens. 
 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) 
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
bestuur@dietistgo.nl.  
 
Informatiebeveiliging 
DGO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens 
onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw 
toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 
bestuur@dietistgo.nl. 
Mocht je ondanks onze inspanningen een klacht hebben dan bestaat de mogelijkheid om 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-me-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Intellectueel eigendom 
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan 
berusten bij DGO of onze licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming is het niet 
toegestaan om (delen van) de website te wijzigen, bewerken, openbaar te maken, 
vermenigvuldigen, distribueren of beschikbaar te stellen aan derden, etc.  
 
Links naar andere websites 
Onze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van anderen waar wij naar toe 
linken.  
 

Aanpassen privacy verklaring 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren dan 
ook om regelmatig deze verklaring te bekijken.  
 
Deze verklaring is voor het laatste gewijzigd op 16 september 2018  
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