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Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van de patiëntenorganisatie: 

 

Stichting Histiocytose Nederland 

Ypendael 3  

3743 AW Baarn 

secretariaat@histio.nl 

www.histio.nl 

KvK-nummer 41157998 

 

De stichting respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en 

draagt er zorg voor dat de door jou verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt 

behandeld. De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een 

link met deze website bereikbaar zijn.  

 

Missie, doelen en persoonsgegevens 

Histiocytose Nederland is de patiëntenorganisatie voor alle histiocytaire ziekten zoals LCH, HLH en 

FHL. Onze missie is eenvoudig: informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging. 

Wij kennen drie categorieën personen van wie wij persoonsgegevens verwerken: 

  

1. Patiënten, oud-patiënten, hun ouders/verzorgers en/of mantelzorgers en andere 

geïnteresseerden 

Ons enige doel is informatievoorziening op verzoek van betrokkene. De benodigde 

persoonsgegevens zijn NAW, e-mail, telefoonnummer en soort patiënt cq relatie tot de patiënt. 

 

2. Donateurs 

Ons enige doel is administratieve verwerking en informatievoorziening op basis van toestemming 

van betrokkene. De benodigde persoonsgegevens zijn NAW, e-mail, telefoonnummer en 

bankrekeningnummer. 

 

3. Medewerkers (allemaal vrijwilligers) 

Ons enige doel is administratieve verwerking en informatievoorziening op basis van toestemming 

van betrokkene. De benodigde persoonsgegevens zijn NAW, e-mail, telefoonnummer en 

bankrekeningnummer. 

 

Verantwoordelijkheid 

Histiocytose Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We gaan er 

zorgvuldig en vertrouwelijk mee om en er zijn door ons beveiligingsmaatregelen genomen om jouw 

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal. We 

verwijderen gegevens wanneer we deze niet meer nodig hebben. 
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Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Histiocytose Nederland. Wij verstrekken gegevens 

niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als je 

toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de 

uitvoering van een overeenkomst tussen jou en onze stichting. We bewaren je persoonsgegevens 

niet langer dan strikt noodzakelijk. 

 

Rechten 

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens: 

 Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je 

persoonsgegevens. 

 Je kunt je uitschrijven voor informatievoorziening. 

 Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens 

door Histiocytose Nederland, zowel bij ons als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Cookie Statement 

Histiocytose Nederland maakt op www.histio.nl gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat 

op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we 

bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken en de kwaliteit van onze 

website testen. 

 

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies worden ingezet om 

de werking van onze website te optimaliseren. Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit 

en de effectiviteit te kunnen testen en te optimaliseren. 

 

Vragen? 

Heb je vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring of over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan: 

 

secretariaat@histio.nl  
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