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AVG Privacy Policy 

Stichting Cure ADOA Foundation hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante 

informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 

met persoonsgegevens. Stichting Cure ADOA Foundation houdt zich in alle gevallen 

aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 

Privacy policy. Mochten wij uw gegevens voor een ander doel nodig hebben, dan 

hebben wij daar vooraf weer uw toestemming voor nodig.  

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat 

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Uw gegevens staan op 

Onedrive. Dit is een beveiligd systeem. Binnen dit systeem zal het bestand ook 

versleuteld worden.  

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij u daar 

nadrukkelijk vooraf toestemming voor geeft.  

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen 

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens 

onder aan dit document. 
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Verwerking van uw persoonsgegevens  

Doel verwerking persoonsgegevens 

De hieronder genoemde persoonsgegevens van u worden door Stichting Cure ADOA 

Foundation verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden (het kunnen inzien hoeveel ADOA patiënten er zijn). 

Mocht een arts/wetenschapper willen weten hoeveel patiënten wij bereikt hebben, 

dan zullen wij alleen de hoeveelheden doorgeven en NIET de namen en andere 

gegevens.  

- Communicatie vanuit de stichting (uw e-mailaders zal altijd BCC verzonden 

worden, zodat uw gegevens niet te zien zijn, tenzij u anders aangeeft). 

- Onderzoek.  

Mochten uw gegevens nodig zijn voor andere doeleinden dan wordt u vooraf om 

toestemming gevraagd.  

Soorten persoonsgegevens 

Stichting Cure ADOA Foundation verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) 

persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door u vanuit eigen 

initiatief zijn verstrekt: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Geboortedatum: 

- Adres; 

- Woonplaats; 

- E-mailadres; 

- Telefoonnummer; 

- Gezondheidsgegevens (interne registratie als ADOA-patiënt)  

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Stichting Cure ADOA Foundation verwerkt de hierboven genoemde 

persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als 

bedoeld in artikel 6 en 9 van de AVG: 

- wettelijke verplichting 

- uitvoering van een overeenkomst 

- verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van betrokkene(n) 

- gerechtvaardigd belang 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Mocht er een onderzoek komen naar genezing, remming van de ziekte of verbetering 
van ADOA, dan kan het zijn dat artsen patiënten willen benaderen. Dit kunnen zij dan 
bij ons aangeven. Wij zullen u dan informeren en u vragen of u mee wilt werken.  U 
wordt altijd vooraf geïnformeerd als uw gegevens verstrekt worden. U geeft daar 
altijd zelf nadrukkelijk toestemming voor. Zonder uw toestemming blijven uw 
gegevens op de computer staan en wordt dit niet met derden gedeeld.  
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Daarnaast kan Stichting Cure ADOA Foundation persoonsgegevens verstrekken aan 

een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag 

beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Beveiliging 
Stichting Cure ADOA Foundation hecht grote waarde aan de beveiliging en 
bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand 
van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een 
op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Stichting Cure 
ADOA Foundation gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals OneDrive, 
zal Stichting Cure ADOA Foundation in het kader van de bescherming van 
persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over 
afdoende beveiligingsmaatregelen.  
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Cure ADOA Foundation opgeslagen 
ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor maximaal 7 jaar. Daarna zal 
opnieuw toestemming gevraagd worden. 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven welke 
wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om 
de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht 
van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat 
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw 
persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u 
niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in 
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op 
het gebied van privacybescherming. 

Aanpassing Privacy Policy 
Stichting Cure ADOA Foundation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement 
op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Stichting Cure 
ADOA Foundation gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft 

neem dan contact met ons op! Mailen kan naar: info@adoa.eu  
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