
Privacy en cookies 

  

Voor de uitvoering van haar dienstverlenende taken verwerkt GGD GHOR Nederland 

enkele gegevens van contactpersonen van haar leden (de Directeuren Publieke 

Gezondheid), medewerkers van GGD’en en GHOR bureaus en samenwerkingspartners. 

Het gaat hierbij om zakelijke gegevens, maar dit neemt niet weg dat ook deze zorgvuldig 

worden verwerkt. GGD GHOR Nederland vindt de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van haar leden en contactpersonen van essentieel belang. Wij gaan met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid om met deze persoonsgegevens en nemen daarin onze 

verantwoordelijkheid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens 

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor GGD GHOR Nederland persoonsgegevens van 

bovengenoemde groepen verzamelt en verwerkt. In het kader van onze dienstverlening 

(het behartigen van de belangen van alle GGD’en) verzamelen en dus verwerken wij 

persoonsgegevens. Het gaat daarbij om contactgegevens (zakelijke) telefoonnummers en 

e-mailadressen, functiegegevens en/of opgegeven interesses of allergieën (wanneer wij 

bijvoorbeeld een bijeenkomst inclusief lunch organiseren). 

Hoe komen wij aan uw gegevens? 

De gegevens die wij van u verwerken ontvangen wij rechtstreeks van u of van de 

organisatie die u vertegenwoordigt. Dit is bijvoorbeeld aan de orde: 

• wanneer u zich inschrijft voor een bijeenkomst, nascholing of evenement, van GGD 

GHOR Nederland.  

• wanneer u contact heeft met GGD GHOR Nederland. Dit contact kan telefonisch zijn, 

via e-mail, wanneer u een contactformulier invult, gebruik maakt van onze (mobiele) 

websites, of wanneer u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven. 

Wat is de grondslag van het gebruik? 

Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming. U maakt deze namelijk 

kenbaar door zich in te schrijven voor een activiteit of doordat u zelf met ons contact 

opneem of ons mailt. 

Hoe en voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens? 

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij om in contact te treden met u via 

e-mail, een brief of de telefoon. Indien u zich hiervoor heeft aangemeld gebruiken wij 

deze gegevens ook om u digitale nieuwsbrieven te sturen. U kunt zich altijd afmelden 

voor een nieuwsbrief in de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. 

Uitwisseling van gegevens 

GGD GHOR Nederland laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe.  

 



Beveiliging 

GGD GHOR Nederland heeft een intern beveiligingsbeleid. Overeenkomstig dit beleid 

dragen wij zorg voor de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.  

Bewaartermijn 

GGD GHOR Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor 

het doel van de gegevensverwerking dan wel de wet dit verplicht. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat allergiegegevens direct worden verwijderd nadat de bijeenkomst heeft 

plaatsgevonden en dat contactgegevens worden bewaard zolang de persoon voor ons 

voor het desbetreffende onderwerp contactpersoon optreedt. 

Uw rechten  

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Hierover kunt u contact opnemen met de 

Functionaris Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland via fg@ggdghor.nl. 

Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen, dan heeft u het recht deze door ons te 

laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast kunt u, wanneer u geen prijs stelt op 

informatie over de belangenbehartiging of diensten van GGD GHOR Nederland, bezwaar 

maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.  

Klachten  

Heeft u klachten over hoe GGD GHOR Nederland uw gegevens behandelt? Neem dan 

contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@ggdghor.nl. Bent u het 

niet eens met de uitkomst van uw klacht of hoe GGD GHOR Nederland uw klacht 

behandelt, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies 

GGD GHOR Nederland maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een 

eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. 

GGD GHOR Nederland maakt alleen gebruik van analytische en functionele cookies. Die 

cookies zijn bedoeld om de kwaliteit van onze diensten te kunnen vergroten en het 

functioneren van de website te kunnen verbeteren. Wij kunnen zo zien welke informatie 

wel of niet goed wordt gevonden en hoe vaak bijvoorbeeld een bepaald artikel is gelezen. 

Wij maken dus geen gebruik van zogenaamde tracking cookies die uw persoonlijke online 

stappen volgen. 

De cookies die wij gebruiken zijn bovendien sessie cookies. Dit betekent dat ze weer van 

uw computer worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.  

De bovengenoemde cookies zijn noodzakelijk om onze online dienstverlening goed te 

laten lopen zonder dat wij inbreuk maken op uw persoonlijke levenssfeer. Voor het 

plaatsen van deze cookies hoeven wij daarom uw toestemming niet te vragen. Dit is 

bepaald in de Telecommunicatiewet.  

 

mailto:fg@ggdghor.nl


Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-

dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 

bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken Google analytics conform de 

aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Google kan deze informatie aan 

derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 

informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. GGD GHOR 

Nederland heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken 

voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres 

wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie slaat Google op servers in de 

Verenigde Staten. Google geeft aan een gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden 

zoals dat is vereist in de Europese Unie. Google stelt namelijk zich te houden aan de Safe 

Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse 

Ministerie van Handel.  

Social media buttons 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via Facebook, 

LinkedIn en/of Twitter. Door op een button te klikken wordt u direct doorgelinkt naar de 

website van Facebook/LinkedIn/Twitter. De website van GGD GHOR Nederland plaatst 

hierbij geen cookies, maar mogelijk doet de website van Facebook/LinkedIn/Twitter dit 

wel. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van 

Facebook/LinkedIn/Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw 

(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

Wijzigingen 

GGD GHOR Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 

privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te 

kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 november 2019. 

 


