Privacyverklaring

Stichting Dementie Netwerk Nederland (DNN) is een organisatie die zich inzet namens de
ongeveer 60 netwerken dementie die er zijn in Nederland.
Als u gebruik maakt van de informatie die DNN biedt of van andere diensten van DNN, dan
verwerken wij mogelijk gegevens van u.
DNN vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de participanten van DNN, de
bestuursleden, haar relaties en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DNN houdt zich in alle gevallen aan
de eisen van de geldende privacy wetgeving.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de voorzitter DNN. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 24 mei 2018. Via de
hyperlink Privacy op de website van het Dementie Netwerk Nederland, kunt u de laatste versie
altijd inzien.
Verwerking persoonsgegevens
In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij
persoonsgegevens verkrijgen, toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij
deze gegevens gebruiken.
Vragen over of aan DNN
Men kan DNN vragen stellen via de telefoon of via een aantal online formulieren op
www.dementienetwerknederland.nl.
In geval van telefonisch contact en vragen online, registreren wij uw naam en eventueel
aanvullende gegevens indien u bijvoorbeeld informatiemateriaal toegestuurd of gemaild wilt
krijgen. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming.
Als u gebruik maakt van een online formulier dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen:
voor en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor het beantwoorden van uw vraag.
Participanten van DNN
Netwerken dementie kunnen participant worden van DNN. Wij vragen dan aan de ketenregisseur
of coördinator om zich met een online formulier aan te melden. Wij verkrijgen op deze manier een
aantal (persoonlijke) gegevens (naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer van de ketenregisseur en het adres van het netwerk) die wij alleen zullen gebruiken voor alle administratie
rondom het participeren in DNN en communicatie van en met DNN. Bij aanmelding geeft u
toestemming voor dit gebruik.
Communicatie DNN
U kunt zich voor de nieuwsbrief van DNN opgeven. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het
periodiek versturen van deze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u
zich kunt afmelden.

Gegevens netwerken dementie
Het is belangrijk dat DNN regelmatig per mail in contact treedt met alle bestaande netwerken
dementie, ook als zij geen participant zijn van DNN.
Dementiezorg voor Elkaar (DvE) dat ondergebracht is bij Vilans, heeft een landkaartje en relatiebeheersysteem in beheer waar alle netwerken dementie in staan met onder andere voor-en
achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de ketenregisseur. Wij hebben met DvE de
afspraak dat zij ons automatisch een lijst doen toekomen met de wijzigingen in deze gegevens
zodat wij makkelijk in contact kunnen treden met netwerken. Op het moment dat een
ketenregisseur ophoudt in deze functie en dit bij DvE kenbaar maakt, dan worden de gegevens van
de landkaartlijst, en dus ook bij DNN, verwijderd.
Sociale media
DNN maakt op dit moment geen gebruik van sociale media.
Uw rechten
U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door een e-mail te sturen via
info@dementienetwerknederland.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke
verzoeken te worden gedaan door één van je je ouders (of wettelijk vertegenwoordiger). De
reactie zal dan ook worden gestuurd naar de betreffende ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn
dataverbindingen beveiligd en maakt het DNN gebruik van toegangscontrole.
Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. DNN bewaart
gegevens maximaal 5 jaar.
Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacy verklaring kunt u contact opnemen via een
e-mail aan info@dementienetwerknederland.nl.

