
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestigingsadres Postadres KvK 40531792 
Ziekenhuis Amstelland Ziekenhuis Amstelland IBAN NL19 INGB 0002 9938 74 
Laan van de Helende Meesters 8 Vereniging CIZ, Interne PB 126 www www.verenigingciz.nl 
1186 AM Amstelveen Postbus 328 e-mail secretaris@verenigingciz.nl 
 1180 AH Amstelveen 

 

 

Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging 

Privacyreglement 
Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (CIZ) 

Inleiding 
CIZ verwerkt persoonsgegevens van haar leden en andere contactpersonen. Wij doen 
dit om onze leden zo goed mogelijk te informeren en onze doelstellingen te bereiken. 
In dit privacyreglement leggen we uit waarom en op welke manier we deze 
persoonsgegevens verwerken. 

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG).  Contactpersoon is de 
secretaris in het bestuur secretaris@verenigingciz.nl  

Wie zijn wij? 

De Vereniging CIZ stelt zich ten doel het openstellen van de CIZ sjoel in Ziekenhuis 
Amstelland en het stimuleren en in stand houden van de Joodse identiteit in het 
ziekenhuis. Dit privacyreglement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen 
met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Onze gegevensverwerking is niet 
aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, 
gegevens type lidmaatschap, Simches, Jizkor, Mitswe verzendlijst en 
contributiebetalingen. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Hierbij gaat het om persoonsgegevens die nodig zijn om aan de leden informatie te 
kunnen verstrekken over het doen en laten van de CIZ en overige van belang zijnde 
mededelingen, bijvoorbeeld het bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering, het 
innen van contributies en het organiseren van evenementen dan wel wekelijkse en 
speciale diensten voor sjoelbezoekers.  

De Vereniging CIZ verzamelt persoonsgegevens van de leden van de vereniging met 

een persoonlijk aanmeldingsformulier.  
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Leden geven toestemming om gegevens in de centrale ledenadministratie op te nemen 

die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.  

- Leden geven aan of zij lid of ook vriend van de sjoel willen worden. 

- Leden bevestigen de hoogte van de jaarlijkse contributie. 

- Leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en ontvangen de 

vergaderstukken per mail.  

- Leden geven wel/geen toestemming om per mail nieuwsberichten te ontvangen 

van het bestuur.  

- Vrienden van de sjoel geven wel/geen toestemming om de NAW gegevens te 

gebruiken voor meer persoonlijk contact, waaronder oproepen, activiteiten, 

sjoelbezoeken, ziekenbezoek en bijzondere verjaardagen.  

- Leden en vrienden geven wel/geen toestemming om de mitswe per post toe te 

sturen. 

Ledenadministratie en dienstverlening 

In onze ledenadministratie houden we bij welke personen lid zijn van de CIZ en vriend 
zijn van de CIZ sjoel met daarbij de relevante contactgegevens. Van contactpersonen 
houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk 
te kunnen uitvoeren.   

Privacy Waarborg 

CIZ draagt er zorg voor dat de verkregen persoonsgegevens up to date blijven en 

voldoende beveiligd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel 

waarvoor ze zijn verzameld. 

CIZ draagt er zorg voor dat alleen daartoe bevoegde personen toegang hebben tot de 

ledenadministratie.  

CIZ heeft een besloten en een geheime Facebookpagina om sjoelactiviteiten te delen. 

Het bestuur van de Vereniging CIZ wijst een beheerder aan. 

CIZ publiceert de jaarstukken (conform de ANBI voorwaarden) op de website van 

Ziekenhuis Amstelland.  
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Bijzondere persoonsgegevens.  De CIZ verwerkt bijzondere persoonsgegevens over 
godsdienst of levensovertuiging voor  het (kunnen) belijden van het Joodse geloof.  
 
Rechten van betrokkenen Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen 
ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.  

Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. 
We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens 
verwerken. 

Rectificatie: Heeft u enig idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons 
dan weten, dan passen we het aan. 

Vergetelheid: U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan 
zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die 
gegevens dan nog wel moeten verwerken. 

Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist 
verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. 

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar 
indienen.  

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens 
over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met 
ons op. 

Daarnaast kunt u ook: 

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailberichten. Als u 
toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons 
opnemen. 

Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de 
privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 
ook een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). 

Bewaartermijnen 

De CIZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Echter is het voor 
het functioneren van de CIZ wel noodzakelijk dat sommige persoonsgegevens oneindig 
door haar worden bewaard, ook na het beëindigen van uw lidmaatschap. Het betreft 
hier alle persoonsgegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor het raadplegen van de 
nakomelingen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging 

Derde ontvangers  

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn 
geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers.  Als de wet dat voorschrijft, worden 
verwerkersovereenkomsten opgesteld.  

We zullen de gegevens alleen aan derden verstrekken als we daar uw  toestemming 
voor hebben gekregen. 

Amstelveen, 15 mei 2018 

Het bestuur van de Vereniging CIZ 

  


