
Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de NVSP verplicht haar privacybeleid te wijzigen 
en daartoe de in de verordening aangegeven wettelijke verplichtingen door- en in te voeren binnen de organisatie van de 
NVSP. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze geautomatiseerde systemen onder andere om uitvoering te geven aan 
de overeenkomst van uw lidmaatschap, u schriftelijk of per e-mail uit te nodigen voor een bijeenkomst of contactdag, 
toezenden van ons kwartaalblad, om antwoord te kunnen geven op uw medische en andere vragen en ten behoeve van onze 
ledenadministratie. Omdat het bij deze verwerking ook gaat om bijzondere persoonsgegevens, namelijk gegevens over uw 
gezondheid als gevolg van het syndroom van Sjögren, is uw uitdrukkelijke toestemming vereist.  

Alle persoonsgegevens die de NVSP van u verwerkt zijn ook opgenomen in punt 2.1.2 van het privacybeleid van de NVSP. 
U kunt het privacybeleid raadplegen via de NVSP-website, www.nvsp.nl. Indien gewenst kunt u het privacybeleid ook 
opvragen door uw aanvraag te zenden aan: 
NVSP, Postbus 6, 3600 AA MAARSSEN

Uw persoonsgegevens worden na beëindiging van uw lidmaatschap overeenkomstig het privacybeleid verwijderd uit de 
bestanden van de NVSP.
Overeenkomstig het gestelde in punt 5 van het NVSP-privacybeleid heeft u altijd het recht om inzage te vragen in uw 
persoonsgegevens, deze te ontvangen, deze te wijzigen of te verwijderen. Ook heeft u het recht bezwaar te maken of te 
klagen over de wijze waarop uw persoonsgegevens door de NVSP zijn verwerkt.

Uw toestemming tot verwerking van uw gegevens moet blijken uit een actieve handeling van u en de NVSP is verplicht 
deze toestemming desgevraagd te tonen aan de autoriteit persoonsgegevens.

Met de ondertekening van dit document gaat u akkoord met de voorwaarden van het lidmaatschap en geeft u aan de NVSP 
uw toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doelen als hiervoor aangegeven en als genoemd 
onder 2.1.2 van het privacybeleid te verwerken.
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Na ondertekening dit document graag terugsturen aan:
NVSP, Antwoordnummer 2033, 3600 VB  MAARSSEN (postzegel is niet nodig)
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verwerking persoonsgegevens  
door de Nationale Vereniging  
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