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Privacyverklaring Medisea.nl 

 
Medisea.nl is een initiatief van Stichting Viazorg (hierna: “Viazorg”, “wij/we” of “ons/onze”). Viazorg 

is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en vindt jouw 

privacy belangrijk. Daarom laten we je via onze privacyverklaring weten hoe persoonsgegevens 

worden verzameld, welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens worden 

verzameld en hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Daarnaast worden de rechten benoemd die 

je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 
Onze verklaring kun je downloaden via onze website www.medisea.nl. 

 

 

Hoe worden persoonsgegevens verzameld? 

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens doordat jij deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld 

wanneer je contact met ons opneemt via een e-mail, telefoon of ons contactformulier en 

wanneer je interesse toont in een van onze diensten, zoals wanneer je je aanmeldt voor onze 

nieuwsbrief of deelneemt aan een evenement of actie (zoals aangeboden door of op 

www.medisea.nl). Daarnaast verkrijgen wij jouw persoonsgegevens doordat deze worden 

verzameld bij gebruik van onze website (door het gebruik van cookies, waarover hieronder meer 

wordt uitgelegd). Zonder deze persoonsgegevens, kan het zijn dat wij niet in staat zijn om contact 

met je op te nemen, jouw vragen te beantwoorden en/of gevolg te geven aan jouw deelname aan 

een actie of evenement. 

 

Ook kan het voorkomen dat wij gegevens ontvangen van bij ons aangesloten organisaties (o.a. 

zorginstanties, wervingsbureaus). In beginsel zijn dat (naast contactgegevens in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst met de organisaties) uitsluitend anonieme gegevens met 

betrekking tot het gebruik van digitale (communicatie)kanalen (inclusief social media) door 

bezoekers hiervan, die door aangesloten organisaties (bijvoorbeeld middels cookies) worden 

verzameld. Wij zullen niet actief trachten deze gegevens naar een persoon te herleiden. Wanneer 

wij deze gegevens ontvangen van een bij ons aangesloten organisatie, zorgen wij ervoor dat wij 

passende afspraken hebben gemaakt met de bij ons aangesloten organisatie, bijvoorbeeld met 

betrekking tot wie jou informeert over de verzameling en doorgifte van deze gegevens aan ons. 

Deze gegevens worden met name gebruikt om de inrichting en het gebruik van digitale 

communicatie en middelen te kunnen optimaliseren. Meer informatie over het gebruik van deze 

data kun je vinden in de privacy- en cookieverklaringen van de aangesloten organisaties. 

 

Viazorg maakt in het kader van de activiteiten via Medisea.nl geen gebruik van geautomatiseerde 

besluitvorming.  

 
Nieuwsbrief 
Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief op www.medisea.nl, geldt dat wij informatie 

verzamelen over hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend en hoe vaak de afzonderlijke items 

worden aangeklikt. Als je liever niet wilt dat je aanklikgedrag wordt bijhouden kun je deze functie op 

elk gewenst moment uitschakelen door te klikken op de knop 'preferences' onderaan iedere 

nieuwsbrief. Je kunt je ook op ieder moment  afmelden voor de nieuwsbrief. 
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Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

Voor het onderhouden van contact, het aanbieden van onze diensten en het versturen van 

nieuwsbrieven kan Medisea.nl de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer 

• Gegevens die je aan ons verstrekt in geval van vragen en/of opmerkingen, inschrijving 
voor/deelname aan acties of andere vormen van contact 

• Financiële gegevens (indien noodzakelijk voor bijvoorbeeld deelname aan een evenement of 
actie) 

• Gegevens die worden verzameld middels cookies (indien en voor zover daarbij sprake is van de 
verwerking van persoonsgegevens). 

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 

Medisea.nl verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de 

doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij je daar van tevoren 

toestemming voor hebt gegeven. De persoonsgegevens die worden verwerkt worden gebruikt 

om/voor: 

 

• Contact op te kunnen nemen als dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten  

• Contact op te nemen naar aanleiding van een contactverzoek via de website, mail of telefoon 

• Onze nieuwsbrief te kunnen verzenden (als je je daarvoor hebt aangemeld) 

• Je op andere wijzen te kunnen informeren over onze activiteiten 

• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning van bijeenkomsten en 
facturatie/afhandeling van betalingen (indien van toepassing) 

• Het optimaliseren van onze communicatie (voor zover daarvoor persoonsgegevens worden 
verwerkt). 

 
Grondslagen 

Wij verwerken persoonsgegevens veelal in het kader van ons gerechtvaardigd belang (het op zo 

efficiënt mogelijke wijze kunnen verrichten van onze activiteiten en voeren van communicatie). 

Voorts verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met 

u (bijvoorbeeld wanneer je deelneemt aan een actie) en in voorkomend geval doen wij dit op basis 

van jouw toestemming (bijvoorbeeld bij de verzending van nieuwsbrieven). Voorts verwerken wij 

bepaalde persoonsgegevens (zoals contactgegevens) bij de uitvoering van onze overeenkomsten 

met aangesloten organisaties.  

 
Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld en hoe worden deze beschermd? 

Viazorg draagt zorg voor passende organisatorische en technische (beveiligings-)maatregelen om  

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of 

vernietiging van persoonsgegevens. Toegang tot je persoonsgegevens is in beginsel beperkt tot 

daartoe verantwoordelijke medewerkers binnen Viazorg. Mocht je onverhoopt een beveiligingslek 

aantreffen of heb je een vermoeden dat de beveiliging van jouw persoonsgegevens niet op de juiste 

wijze is gewaarborgd, dan verzoeken wij je direct contact met ons op te nemen. 
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Viazorg verstrekt je persoonsgegevens aan twee categorieën van ontvangers. De eerste 

categorie ontvangers betreft derden die door ons  ingeschakeld worden zoals de IT-leverancier 

van onze website en onze systemen en de partij die wij inschakelen voor het verzenden van 

nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie – en/of analyse of verbetering daarvan 

(voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt). Deze derden mogen je 

persoonsgegevens slechts verwerken voor de eerdergenoemde doeleinden. 

 

De tweede categorie ontvangers bestaat uit de zorginstanties waarmee wij samenwerken of 

andere partijen die bijvoorbeeld medewerking verlenen aan een via www.medisea.nl 

aangeboden actie. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen doorgeven aan bij ons 

aangesloten zorginstanties of genoemde derden wanneer wij over een wettelijke grondslag 

(zoals uw toestemming, indien vereist) beschikken en het noodzakelijk is om dit te doen. 

Wanneer wij jouw persoonsgegevens doorgeven, zorgen wij te allen tijde voor passende 

technische en organisatorische waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen.  

 
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners verstrekken wij je persoonsgegevens niet 

aan andere bedrijven of partijen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. 

 
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Viazorg of een derde partij. 

Persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich binnen Europa bevinden of aan de 

Europese veiligheidsnormen voldoen. Bij de inzet van cookies als hieronder genoemd, kunnen 

bepaalde gegevens wel beschikbaar worden voor partijen buiten Europa, waar minder strenge 

waarborgen voor de bescherming van jouw gegevens kunnen gelden. Voor zover nodig, zorgen wij 

voor passende waarborgen dan wel vragen wij hiervoor om jouw toestemming.  

 
Hoe lang worden je gegevens bewaard? 

Viazorg zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in 

deze privacyverklaring hebben genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden 

zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

 
Cookies 
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die bij het eerste bezoek aan de 

website worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt jezelf afmelden voor deze 

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Sommige 

onderdelen van onze website zullen dan echter niet goed meer werken. 

 

Wij gebruiken verschillende categorieën van cookies, namelijk cookies die noodzakelijk zijn om onze 

website te laten functioneren, cookies die ons inzicht geven in o.a. wanneer, hoe en hoe vaak 

bezoekers onze website gebruiken en marketing cookies die inzicht geven in jouw persoonlijke 

voorkeuren en interesses en waarmee voor jou relevante informatie kan worden getoond. Deze 

informatie kan ook worden gebruikt door derde partijen zoals Facebook, Google en/of LinkedIn. We 

adviseren je de privacyverklaringen van deze aanbieders ook door te nemen. Waar dat wettelijk is 

vereist, vragen wij hiervoor jouw toestemming. 

 

Indien en voor zover de cookies persoonsgegevens verzamelen, zorgen wij ervoor dat wij een 

http://www.medisea.nl/
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wettelijke grondslag hebben op basis waarvan wij die persoonsgegevens mogen verwerken. Dit kan 

bijvoorbeeld ons gerechtvaardigd belang zijn om onze website te laten functioneren, of jouw 

toestemming voor de verwerking.  

 

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van je hebben, kun je contact met ons 

opnemen via info@viazorg.nl o.v.v. privacy. 

 

Je hebt de volgende rechten: 

• Uitleg krijgen over en inzage krijgen in welke persoonsgegevens wij hebben en wat we ermee 

doen 

• Het laten corrigeren van fouten 

• Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens 

• Intrekken van toestemming 

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik, verzoeken om beperking van de verwerking of 
gegevensoverdracht aan een andere partij 

 
Wij zullen op jouw verzoek in beginsel binnen een maand reageren. Wij zijn niet altijd wettelijk 
verplicht om aan een verzoek te voldoen. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de 
rechtmatigheid van eerdere gegevensverwerkingen.  

 
Klacht indienen 

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Viazorg in het kader van 

haar activiteiten in het kader van medisea.nl, laat dit dan aan ons weten. Mochten wij er 

gezamenlijk niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke privacy 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contact 

Stichting Viazorg is bereikbaar via de volgende contactgegevens: 

Stichting Viazorg 

Fruitlaan 4c 

4462 EP Goes 

0113-25 00 73 

info@viazorg.nl 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Viazorg kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de 

website www.medisea.nl gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te 

raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van mogelijke wijzigingen. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juli 2022. 
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