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PRIVACYREGLEMENT 

 

Inleiding 

 

Nahmasterplan.nl is een informatieve website 

aanvullend op  de boekjes uit de serie Het 

Masterplan. Doel is het bieden van relevante 

(achtergrond)informatie op het gebied van 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 

formulieren beschikbaar te stellen en dienst 

als besteloptie voor het boek.  

 

Voor deze doelstelling is het verwerken van 

persoonsgegevens een middel en geen doel 

op zich. Nahmasterplan.nl  respecteert het 

recht op privacy en verwerkt dan ook zo min 

mogelijk persoonsgegevens en slechts die 

gegevens die nodig zijn voor het bestellen van 

het boek.  

 

Nahmasterplan.nl  verkoopt geen 

persoonsgegevens aan derden en verwerkt 

persoonsgegevens slechts onder de 

voorwaarden van dit reglement. Verder 

verbindt nahmasterplan.nl  zich ertoe om 

passende beveiligingsmaatregelen te nemen 

om persoonsgegevens te beschermen en 

verlangt zij dit ook van eventuele derden die 

zij inschakelt bij de verwerking van 

persoonsgegevens.  

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke 

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens is 

verantwoordelijk: de auteurs van 

nahmasterplan.nl (voor gegevens zie: 

https://nahmasterplan.nl) 

 

2. Verwerkingsdoelen 

 

Nahmasterplan.nl  verwerkt alleen 

persoonsgegevens op basis van één van de 

volgende wettelijke grondslagen: 

 

 
 
 
 
 

• als de betrokkene (dat bent u) 
toestemming heeft gegeven voor een 
specifiek verwerkingsdoel.  

• als de verwerking nodig is voor het 
sluiten of uitvoeren van een 
overeenkomst met u te weten 
bestelling 

• als de verwerking nodig is om te 
kunnen voldoen aan een wettelijke 
verplichting die voor nahmasterplan.nl 
geldt 

 

3. Welke persoonsgegevens 

 

Nahmasterplan.nl  verwerkt slechts 

persoonsgegevens voor haar in de inleiding 

beschreven en activiteiten. De te verwerken 

gegevens verschillen per categorie 

betrokkenen en per activiteit. Steeds zal per 

activiteit en per categorie betrokkenen vooraf 

worden gemeld welke persoonsgegevens 

worden verwerkt.  

 
4. Ontvangers van persoonsgegevens 

 

Nahmasterplan.nl verstrekt slechts 

persoonsgegevens aan derden indien: 

• u hiervoor toestemming heeft gegeven, 

• annetwielemaker.nl  hiertoe verplicht is 
op basis van een wettelijk voorschrift of 
een gerechtelijk bevel. 

 

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens 

 

Persoonsgegevens bewaart nahmasterplan.nl 

zo lang als nodig is voor de door haar uit te 

voeren activiteit. Voor zover de activiteit een 

opdracht van een derde betreft, zullen de 

gegevens niet langer worden verwerkt dan tot 

de datum van het afsluiten van de opdracht.  
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Indien nahmasterplan.nl persoonsgegevens 

verwerkt als verwerker, bepaalt de 

verwerkersovereenkomst met de 

verwerkingsverantwoordelijke de 

bewaartermijn van de persoonsgegevens 

waarover zij in het kader van de 

overeenkomst met de 

verwerkingsverantwoordelijke beschikt.  

 

6. Inzage en rectificatie 

 

Iedere persoon van wie nahmasterplan.nl  

persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht 

te vragen om deze gegevens in te zien en, bij 

onjuistheden, rectificatie te verlangen.  

 

7. Verwijdering (vergetelheid) 

 

Iedere persoon van wie nahmasterplan.nl 

persoonsgegevens verwerkt, heeft in een 

aantal gevallen het recht te vragen om deze 

gegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld 

indien de persoonsgegevens niet langer nodig 

zijn voor het in punt 2 bedoelde 

verwerkingsdoel of omdat u uw toestemming 

voor de verwerking intrekt.  

 

8. Beperking van de verwerking 

 

Iedere persoon van wie nahmasterplan.nl 

persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht 

te vragen om beperking van de verwerking. 

Dit kan het geval zijn als uw gegevens 

mogelijk onjuist zijn, de verwerking 

onrechtmatig is of de gegevens niet meer 

nodig zijn. 

De indiener van het verzoek moet dit verzoek 

om beperking van de verwerking nader 

specificeren: waarop heeft het betrekking en 

waaruit bestaat de gewenste beperking. 

 

9. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

 

Voor gegevens die u aan nahmasterplan.nl 

verstrekt omdat u toestemming heeft 

gegeven voor verwerking voor een specifiek 

doel, heeft u recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Met dit recht 

kunt u de gegevens opvragen en vragen deze 

aan een andere verwerkings-

verantwoordelijke over te dragen. 

 

10. Indiening en afhandeling van 

verzoeken  

 

Verzoeken bedoeld onder de punten 6. tot en 

met 9. van dit reglement kunnen worden 

ingediend door middel van een E-mailbericht 

aan info@nahmasterplan.nl . In een verzoek 

moet duidelijk worden vermeld op welk 

privacyrecht u een beroep wilt doen.  

Nahmasterplan.nl kan de indiener van het 

verzoek vragen nader aan te tonen dat de 

persoonsgegevens waarop het verzoek 

betrekking heeft van de indiener zijn. 

Nahmasterplan.nl zal uw verzoek zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na 

indiening van het verzoek afhandelen.  

 

11. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens 

 

Nahmasterplan.nl  stelt er prijs op als u een 

klacht heeft over de verwerking van 

persoonsgegevens om hierover met u nader 

contact te hebben. 

U heeft altijd het recht een klacht over de 

verwerking van persoonsgegevens in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 

postbus 93374, 2509 AJ  DEN HAAG. 

 

12. Uitsluiting van het privacyreglement 

 

Dit privacyreglement is niet van toepassing op 

websites van derden die door middel van een 

link met de website van nhmasterplan.nl zijn 

verbonden. Wij raden u aan de 

privacyverklaringen van de betreffende 

organisaties/websites zorgvuldig te lezen. 

 

13. Inwerkingtreding en wijziging van het 

privacyreglement 

 

Dit privacyreglement treedt in werking op 18 

december 2020.  Indien er aanleiding is, kan 

nahmasterplan.nl dit privacyreglement 

aanpassen. Raadpleeg het geregeld.  


