
 
 
De Sectie Intensive Care voor Kinderen (SICK) is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De SICK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken: 

NAW-gegevens: 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht  
• E-mailadres (besloten gedeelte website tenzij zelf anders aangegeven) 
• Telefoonnummer (evt. en besloten gedeelte website tenzij zelf anders aangegeven) 

Specialisme gegevens: 

• Specialisme/functie 
• Basisspecialisme 
• Organisatie waar werkzaam (openbaar gedeelte website tenzij zelf als besloten aangegeven) 
• BIG-nummer (besloten gedeelte website) 

 

Administratie gegevens: 

• Toestemming betaalverzoek lidmaatschap per telefoon (enkel voor administratie 
penningmeester) 

 

De SICK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen 

• Het voeren van een ledenadministratie door de SICK; 
• Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve 

belangenbehartiging door de SICK; 
• Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de (plaatsvervangend) 

vertegenwoordigers in commissies/werkgroepen van de SICK en externe organisaties; 
• Om informatie over vergaderingen, nieuws vanuit de Nederlandse Vereniging voor 

Kindergeneeskunde (NVK), congressen, vacatures etc. van of vanuit de SICK toe te sturen, 
welke van belang of interessant kunnen zijn voor de leden, waaronder bijvoorbeeld de 
nieuwsbrief; 

• Voor historische en archiefdoeleinden; 



 
 

• Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website van de SICK of andere 
(digitale) kanalen; 

Geautomatiseerde besluitvorming 

De SICK maakt geen gebruik van profilering en geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op 
persoonsgegevens. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De SICK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het leveren van een dienst, zoals 
lidmaatschap en symposiumdeelname, wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd. Dit is de 
wettelijke bewaartermijn voor basisadministratie die gesteld wordt door de belastingdienst. Daarna 
wordt een minimale set van uw persoonsgegevens door de SICK bewaard voor historische en 
archiefdoeleinden. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De SICK deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

De SICK deelt uw persoonsgegevens met: 

• MEDonline B.V. t.b.v. het beheer, ontwikkeling en onderhoud van en toegang tot de website 
en het ledenadministratiesysteem 

Cookies 

Technische cookies             
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de verlening van 
de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd 
bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina’s al 
bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een poll, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave 
vast te houden. 

Cookies voor website analyse              
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De door de cookie gegenereerde informatie over 
het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt 
deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt 

 

 



 
 
Third-party cookies 
Het is mogelijk dat deze website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn 
embedded video’s, advertenties en social-mediaknoppen. Als we met deze elementen cookies 
plaatsen, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek 
aan deze website third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van 
derden krijgt. 

De cookies maken het mogelijk dat: 

•         er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen 
dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt 

•         er kan worden bijgehouden hoeveel unieke bezoekers op de advertentie klikken 

•         er gerichte advertenties getoond kunnen worden (bijvoorbeeld een jongeren product bij 
een jongeren website) 

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de SICK niet mogelijk om op het 
meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen. 

Links naar andere websites 

De SICK houdt geen toezicht op links op de website die verwijzen naar andere websites. De SICK is 
dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van 
persoonsgegevens door deze websites. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 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 SICK en heeft u het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u 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 website@kinderic.nl  

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

De SICK neem de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het beheer van 
onze website website@kinderic.nl 

 


