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Vastgesteld door bestuur SOON d.d. 10-07-2018

Stichting SOON
Stichting Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland
(hierna ‘SOON’) is gevestigd te Utrecht aan de Orteliuslaan 750 (postcode 3528 BB).
SOON verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hier graag duidelijk en transparant over
informeren. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij
verzamelen en gebruiken en met welk doel. De privacyverklaring is van toepassing op
alle activiteiten die worden uitgevoerd vanuit onze rol als facilitator van de samenwerking
tussen de opleidingsinstituten voor specialist ouderengeneeskunde ter verhoging van de
kwaliteit van de opleiding.
Er is een separate privacyverklaring m.b.t. het sollicitatie-aanmeldingssysteem van
SOON opgesteld.

1.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die worden verwerkt, worden door SOON overeenkomstig de wet- en
regelgeving beveiligd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van
onrechtmatige verwerking.

2.

PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan
identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld
ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze taken
met de volgende doeleinden uit te voeren:


Het vervullen van onze rol als informatieverstrekker over de opleiding tot specialist
ouderengeneeskunde aan potentiele kandidaten voor de opleiding;
NAW-gegevens
Contactgegevens
Universiteit/universiteit van afstuderen
Jaar van afstuderen (eventueel)
Huidige functie.
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Het vervullen van onze rol als facilitator bij het aanbieden van (landelijk) onderwijs,
bijeenkomsten en/of toetsen voor aios:
NAW-gegevens
Contactgegevens
Geslacht
Geboortedatum
Opleidingsinstituut
Opleidingsjaar
Startdatum opleiding
Verwachte einddatum opleiding
Presentielijsten
Uitslagen.



Het vervullen van onze rol als facilitator bij het aanbieden van (landelijk) onderwijs
en/of bijeenkomsten voor opleiders en verstrekken van informatiemateriaal:
NAW-gegevens
Contactgegevens
Geboortedatum
BIG-nummer
Opleidingsinstituut
Naam Zorginstelling
Opmerkingen
Startdatum Startmodule / module A / module B / module C / module D
Per gevolgde module:
1e beoordeling (voldoende/onvoldoende)
2e beoordeling (voldoende/onvoldoende)
Datum afgerond
Opmerkingen / bijzonderheden.



Het vervullen van onze rol als facilitator van de samenwerking tussen de (stafleden
van de) opleidingsinstituten, waaronder het vervullen van onze rol als ondersteuner
op diverse vlakken, zoals innovatie-, kwaliteits- en samenwerkingsprojecten/
programma’s;
NAW-gegevens
Contactgegevens
Functie (zo nodig)
BIG-registratienummer.



Om een relatie met u te kunnen aangaan, te onderhouden en opdrachten te kunnen
(laten) uitvoeren. Meer specifiek gaat het daarbij om o.a.:
NAW-gegevens
Contactgegevens
Functie (zo nodig)
KvK-nummer (zo nodig)
Foto (zo nodig)
CV (zo nodig)
Bankrekeningnummer (indien wij een opdracht aan u hebben verstrekt of u
een declaratie bij ons wilt doen) (zo nodig)
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-

Burgerservicenummer (BSN) (indien vereist vanuit wet- en regelgeving).

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verzamelen en te
verwerken, omdat wij zonder deze gegevens u niet kunnen contacteren en/of onze taken
met genoemde doeleinden dan niet of slechts ten dele kunnen uitvoeren. Indien de
persoonsgegevens dan niet of slechts ten dele worden verstrekt kunnen wij onze taken
niet uitvoeren.

3.

MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.
Zo wordt de website waar middels u uw gegevens kunt uploaden ontwikkeld en gehost
door een derde. Ook werken wij voor de uitvoering van onderwijs en scholing samen met
zusterorganisatie Schola Medica. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de
gegevens dus slechts ten behoeve van ons.
SOON verstrekt persoonsgegevens van potentiële kandidaten voor bijvoorbeeld een
meeloopdag, na goedkeuring van de potentiële kandidaat, aan een aios of specialist
ouderengeneeskunde. SOON verstrekt persoonsgegevens van aios, SO’s en opleiders
voorts alleen aan het opleidingsinstituut waaraan u verbonden bent, indien het (landelijk)
onderwijs en/of bijeenkomsten betreft en deze informatie gedeeld moet worden in
verband met uw voortgang. De opleidingsinstituten zijn verantwoordelijk voor de verdere
verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze alleen met als doel het
monitoren van het leerproces van haar aios en opleiders.
SOON verstrekt de persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij het daartoe bij wet
verplicht is.
De medewerkers van SOON die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben een
geheimhoudingsplicht, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot
mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese
Economische Ruimte.

4.


BEWAARTERMIJNEN
Voor de informatieverstrekking over de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde
aan potentiele kandidaten voor de opleiding:
bewaren wij de persoonsgegevens t.b.v de informatieverstrekking over de opleiding.
Daarna worden de persoonsgegevens binnen een jaar na uitvoering definitief
verwijderd uit het SOON-archief.
Daarnaast kan informatie m.b.t. universiteit en jaar van afstuderen worden
losgekoppeld van de persoonsgegevens en in geanonimiseerde vorm voor
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onderzoeksdoeleinden bewaard en/of voor de monitoring van vastgestelde
programmaresultaten.


Voor het vervullen van onze rol als facilitator bij het aanbieden van (landelijk)
onderwijs, bijeenkomsten en/of toetsen voor aios:
bewaren wij de persoonsgegevens t.b.v. de overdracht ervan aan het betreffende
opleidingsinstituut. Daarna worden de persoonsgegevens binnen een jaar na
uitvoering definitief verwijderd uit het SOON-archief.
Daarnaast kan informatie m.b.t. de resultaten en aanwezigheid worden losgekoppeld
van uw persoonsgegevens en in geanonimiseerde vorm voor onderzoeksdoeleinden
bewaard en/of voor de monitoring van vastgestelde programmaresultaten.



Voor het vervullen van onze rol als facilitator bij het aanbieden van (landelijk)
onderwijs en/of bijeenkomsten voor opleiders:
bewaren wij de persoonsgegevens m.b.t. naam opleider, opleidingsinstituut en stand
van zaken voortgang didactisch opleidingstraject, zolang SOON tot haar taken heeft:
uitvoering geven aan de scholing van opleiders.
Daarnaast kan informatie m.b.t. de resultaten en aanwezigheid worden losgekoppeld
van uw persoonsgegevens en in geanonimiseerde vorm voor onderzoeksdoeleinden
bewaard en/of voor de monitoring van vastgestelde programmaresultaten.



Voor het vervullen van onze rol als facilitator van de samenwerking tussen de
(stafleden van de) opleidingsinstituten, waaronder het vervullen van onze rol als
ondersteuner op diverse vlakken, zoals innovatie-, kwaliteits- en
samenwerkingsprojecten:
bewaren wij de persoonsgegevens en contactgegevens voor uitvoering commissies en
taak/werkgroepen van projecten en programma’s. Na afronding van een project of
programma worden de persoonsgegevens binnen een jaar na afronding definitief
verwijderd uit het SOON-archief.



Om een relatie met u te kunnen aangaan, te onderhouden en opdrachten te kunnen
(laten) uitvoeren:
bewaren wij de persoonsgegevens en contactgegevens voor het verstrekken van
opdrachten, zolang daar vervolgafspraken over zijn gemaakt en/of die vereist zijn
vanuit wet- en regelgeving. Na beëindiging van de opdracht worden de
persoonsgegevens binnen een jaar na uitvoering definitief verwijderd uit het SOONarchief.

5.

WIJZIGINGEN IN PRIVACYVERKLARING

SOON kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze
versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig
te bezoeken.
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6.

UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:
-

inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen,
corrigeren of verwijderen;
bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
uw persoonsgegevens te beperken; en/of
uw persoonsgegevens door te geven aan een derde.

Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een
maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij
hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee
maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal
verzoeken dat wij krijgen. Wij zullen u in dat geval informeren.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

7.
CONTACT
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:
secretariaat@soon.nl.

8.
COOKIES
De website soon.nl en ouderengeneeskunde.nu maakt gebruik van cookies. Er bestaan
verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om onze
website goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op
uw privacy. De cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende
cookies, gebruiken wij geanonimiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
informatie over cookies op onze website.
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