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In het kader van de Algemene Verordening Privacy (AVG) heeft het bestuur van de 
Personeelsvereniging PEDOZI een Privacy Policy vastgesteld. 
Hierin is vastgelegd, hoe de vereniging omgaat met privacygegevens van de gewone leden, 
externe leden en buitengewone leden. Overal waar in deze overeenkomst de mannelijke 
vorm wordt gebruikt, dienst tevens de vrouwelijke vorm te worden gelezen. 

Aard leden: 

 Gewone leden zijn medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis met een (tijdelijk) 
arbeidscontract. 

 Externe leden zijn medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis, die géén 
arbeidscontract hebben, zoals specialisten. 

 Buitengewone leden zijn oud-medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis, die een 
(tijdelijk) arbeidscontract hebben gehad èn nu niet meer elders werkzaam zijn, zoals 
gepensioneerden en oud-medewerkers in de WAO. 

Wat en waarom wordt er geregistreerd: 

1. Achternaam, eventueel met naam echtgenoot; 
a. Ter identificatie. 

2. Voorletters; 
a. Ter identificatie. 

3. IBAN-nummer (Uitsluitend ter beschikking van de penningmeester); 
a. Om verschuldigde contributie te kunnen incasseren. 

4. Privé-emailadres; 
a. Om te kunnen communiceren met het lid. 

5. Privé mobiele nummer; 
a. Om te kunnen communiceren bij calamiteiten, zoals een afgelasting van een 

activiteit. 
6. Telefoonnummer werkplek Slingeland Ziekenhuis; 

a. Om te kunnen communiceren bij calamiteiten, zoals een afgelasting van een 
activiteit. 

7. Huidige of laatste functie; 
a. Ter identificatie. 

Aanvullende registratie bij geboorten en jubilea: 

 Als er bij een van de leden een kindje geboren is èn PEDOZI ontvangt hiervan bericht 
van het lid, worden (uitsluitend) de adresgegevens opgevraagd in het 
personeelssysteem van het Slingeland Ziekenhuis. Vervolgens wordt het adres, de 
woonplaats, de naam van het kindje en de geboortedatum van het kindje van het lid 
éénmalig doorgegeven aan de firma Hogenkamp te Doetinchem. Zij maken een 
geboorteklompje en bezorgen deze op het adres van het desbetreffende lid. Hierna 
worden de adresgegevens vernietigd. 

 Bij een jubileum wordt op dezelfde wijze het adres van de jubilaris opgevraagd. De 
firma Bloembinderij Evers uit Zelhem bezorgen na verstrekking van de adresgegevens 
een bos bloemen bij de jubilaris. Vervolgens wordt het adres vernietigd. 
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Elk gewone, externe en buitengewoon lid heeft het recht: 

 Op inzage van zijn/haar gegevens; 

 Op rectificatie van zijn/haar gegevens; 

 Om vergeten te worden bij beëindiging van het lidmaatschap; 

 Op beperking van verwerking. Dat wil zeggen, dat uitsluitend de benodigde gegevens 
worden bewaard bij die functionaris, die dit voor het goed functioneren van de 
vereniging nodig heeft.  

 Op overdraagbaarheid van gegevens; 

 Om bezwaar te maken tegen opslag van zijn/haar gegevens; 

 Om een kopie te krijgen van de gegevens, die over hem/haar zijn opgeslagen. 

Opslag en beveiliging: 

Alle privacygegevens worden bewaard door de penningmeester voor de duur van het 
lidmaatschap. De penningmeester heeft deze gegevens digitaal en beschermd opgeslagen op 
Google Drive. Toegang is uitsluitend voorbehouden aan de penningmeester en pas mogelijk 
na invoering van gebruikersnaam en wachtwoord. 
Er worden géén gegevens opgeslagen op USB-sticks of andere externe geheugendragers. 

Verstrekking aan derden: 

Deze gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde worden verstrekt aan derden, tenzij 
betrokken lid hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. 
Bij de opgave voor activiteiten via de website verstrekt het lid zelf de benodigde gegevens. 
Hij geeft toestemming bij opgave om deze gegevens te gebruiken, totdat de activiteit is 
afgelopen.  
De webmaster, Berings ICT-diensten, heeft de beschikking over die persoonsgegevens, die 
nodig zijn om te kunnen inloggen op de website. Daarnaast heeft de webmaster ook inzage 
in de eerder genoemde gegevens t.b.v. de activiteiten. 

Website: 

De privacy van de persoonsgegevens op de website zijn gewaarborgd door middel van de 
Verwerkersovereenkomst tussen PEDOZI en Berings ICT-diensten. 
Op elk opgaveformulier geeft het lid d.m.v. een vinkje toestemming voor het plaatsen van 
foto’s op het afgeschermde deel van de website, waarop het lid eventueel herkenbaar is te 
zien. Desondanks behoudt het lid het recht om foto’s, waarop hij herkenbaar is te zien, te 
laten verwijderen. Hij kan dit verzoek sturen naar info@pedozi.nl. 
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Opgaveformulier: 

Op het opgaveformulier voor externe en buitengewone leden geeft het kandidaat-lid aan 
akkoord te gaan met registratie van zijn benodigde gegevens.  
Tevens is op het formulier verwezen naar deze privacy policy. Dit document is ook in te zien 
via de website en op te vragen bij de penningmeester. 
 
 
 
Vastgesteld te Doetinchem op 12 juni 2018 door het bestuur van  
personeelsvereniging PEDOZI, 
 
namens deze de voorzitter: de penningmeester: 
 
 
 
W. Bovenmarsch G.M.M. Schreur. 
 


