
 

 

Privacyverklaring 
 

Organisatie 

Stichting ELZIS (Eerste Lijns Zorg In Soest) verbindt de zorgverleners binnen de eerste lijn ter 

bevordering en optimalisering van deze zorg, door de kwaliteiten van onze leden te bundelen en 

inzichten te verweven. 

ELZIS maakt werkafspraken tussen de verschillende zorgaanbieders en hanteert hierbij tools waarbij 

transparantie en duidelijkheid naar de Soester bevolking zorg dragen voor maximale benutting van de kennis en 

kunde van de leden. 

ELZIS staat garant voor een duidelijke afbakening van haar eigen werkveld, waardoor het maken van afspraken 

en overeenkomsten met derden, zoals zorginstellingen, zorgverleners en de overheid, doeltreffender kunnen 

worden gemaakt. ELZIS is een stichting waarbij anno 2018 ruim 90%, van alle in de eerste lijn werkzame 

zorgverleners in Soest, is aangesloten.  

 

Welke gegevens legt ELZIS vast? 

ELZIS legt van aangesloten leden administratieve gegevens vast waaronder uw naam, adres, e-mail, 

telefoonnummer en AGB code. Een deel van deze gegevens wordt gepubliceerd op de website. Indien 

aangeslotene akkoord is, wordt ook een (pas)foto opgenomen op de website. Deze foto is via ELZIS of via 

aangeslotene zelf aangeleverd. Laten maken van de foto of inleveren van een foto houdt in dat toestemming 

verleend is aan ELZIS tot publicatie van deze foto op de website.  

 

Voor welke doelen legt ELZIS deze gegevens vast?  

De gegevens worden uitsluitend voor intern gebruikt ingezet zoals het verspreiden van de nieuwsbrief, 

uitnodigingen voor vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen, etc. De gegevens worden zonder 

toestemming niet beschikbaar gesteld aan derden. Op de website van ELZIS worden uitsluitend algemene, 

publiek toegankelijke gegevens gepubliceerd. Gegevens, die de aangeslotene zelf ook publiceert op de eigen 

website. 

Het is mogelijk dat derden zich inschrijven voor de ELZIS nieuwsbrief. In dat geval bevestigt degene die zich 

aanmeldt zelf dat hij/zij zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Ook deze gegevens worden niet zonder toestemming 

beschikbaar gesteld.  

 

Uw toestemming 

Door aan te sluiten bij ELZIS of op te geven voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met de manier waarop ELZIS 

uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document.  

ELZIS zal uw toestemming vragen om uw gegevens of een deel daarvan te delen. Uw toestemming voor deze 

gegevensuitwisseling kunt u op elk moment bij ons weer intrekken.  

 

Noodzakelijk cookies 

ELZIS maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder 

te maken, door basisfuncties als pagina navigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te 

maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

 

Statistische cookies 

ELZIS maakt gebruik van statistische cookies. Deze cookies helpen ELZIS te begrijpen hoe bezoekers hun 

website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

 

SSL-verbinding  

Bij gegevensoverdracht gebruikt ELZIS het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). 

Gegevens worden versleuteld verzonden. Dit is te zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de 

statusbalk van de browser. 

 

Nieuwsbrief 

Periodiek stuurt ELZIS een digitale nieuwsbrief per e-mail aan mensen die aan hebben gegeven dat zij de 

nieuwsbrief willen ontvangen. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af 

kan melden. ELZIS gebruikt het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing. 

 

Wie heeft inzicht in uw gegevens? 

De secretaris van het ELZIS bestuur en de ELZIS coördinator hebben inzicht in uw gegevens. 

 

 



 

 

Bewaren van uw gegevens 

ELZIS bewaart uw gegevens gedurende de periode dat u bent aangesloten bij ELZIS. Wanneer u niet langer bent 

aangesloten, worden uw gegevens van de website verwijderd en uw aansluitovereenkomst vernietigd.  

 

Klachtenprocedure 

U kunt een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vermoedt dat uw 

persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met privacywetgeving. Wij verwijzen u hiervoor 

naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Recht op inzage en rectificatie of verwijdering 

U hebt het recht om inzage te krijgen in uw aansluitovereenkomst. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u 

dat aangeven aan de ELZIS coördinator (info@elzis.nl). Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet 

correct zijn, en wilt u deze laten wijzigen of verwijderen, overlegt u dit met de coördinator.  

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
mailto:info@elzis.nl

