Verklaring privacy-bescherming Medi-noodkaart.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr: 63127261
Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg serieus en houden ons strikt aan de
privacy wetgeving. Persoonsgebonden informatie wordt op deze website alleen voor technisch
gebruik bewaard. In geen geval wordt de bewaarde informatie verkocht of aan derden verder
gegeven. De volgende verklaring geeft u een overzicht hoe wij deze privacy bescherming
garanderen en welke informatie wij voor welke doeleinden bewaren.
Gegevensverwerking op deze internetsite
Onze webhost transip bewaart automatisch informatie in uw Server Log Files. Deze informatie komt via uw browser.
Het gaat hierbij om:
• Browsertype/ -versie
• Besturingssysteem
• URL (de laatst bezochte pagina)
• IP adres
• Tijdstip van de server aanvraag
Deze informatie is voor de aanbieder niet aan een bepaalde persoon toe te wijzen. Een
samenvoeging van deze informatie met andere informatiebronnen wordt niet toegepast.
De informatie wordt na gebruik voor statistische doeleinden verwijderd.
Gegevensverwerking
De encryptie specificatie die de Amerikaanse regering en het leger gebruikt is een 256-bit
Advanced Encryption Standard ( AES ) Uw gegevens worden op deze manier versleuteld welke
voldoet aan de 256-bit AES- sleutel specificatie zodat uw gegevens veilig verwerkt worden tot een
kaart.
Recht op informatie
U heeft altijd het recht om informatie te krijgen over uw opgeslagen persoonsgebonden
gegevens, de oorsprong en de ontvanger, als ook het nut van deze bewaarde gegevens.
Informatie over de bewaarde gegevens krijgt u onder info@medi-noodkaart.nl
Verdere informatie
Uw vertrouwen is erg belangrijk voor ons. Daarom is het altijd mogelijk met ons in contact te
treden betreffende de verwerking van uw persoongebonden gegevens. Indien u nog vragen heeft,
die deze verklaring van privacy-bescherming, niet beantwoord heeft, of indien u meer diepgaande
informatie wenst, stuur dan uw vraag per email naar: info@medi-noodkaart.nl
Nieuwe wetgeving per mei 2018
De AVG geeft recht op inzage in de gegevens die organisaties van je bezitten. Daarnaast mag je medi-noodkaart.nl verzoeken om data te laten wijzigen of om minder persoonsgegevens te verwerken.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens zal per mei 2018 worden vervangen door een nieuwe wetgeving die de privacy
van persoonsgegevens binnen de Europese Unie beschermd, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (oftewel de General Data Protection Regulation).
Recht om te worden vergeten
De nieuwe privacywet introduceert daarnaast twee geheel nieuwe rechten. Burgers mogen voortaan eisen dat medinoodkaart.nl hun persoonsgegevens wist. Bijvoorbeeld omdat ze hun eerdere toestemming tot gebruik herroepen. Dit
heet ‘het recht om vergeten te worden’.
Wilt u vergeten worden stuur dan een mail naar info@medi-noodkaart.nl
De beveiliging van uw gegevens
Data wordt niet lokaal opgeslagen.
Uw gegevens worden in een aparte beveiligde database opgeslagen.
Computers zijn beveiligd met een wachtwoord.
E-mails worden via een veilig versleutelde verbinding verzonden (SSL certificaat)
Data uit e-mails worden versleuteld in de cloud opgeslagen.
Transparante uitleg verklaring privacy op de website.
Akkoord verklaring door gebruiker.
Betalingen
Betalingen worden door een gecertificeerde partij verwerkt en hebben geen toegang tot andere data dan nodig is om het
bedrag te innen.
Op deze wijze houd medi-noodkaart.nl zijn beveiliging op een hoog niveau.
Er wordt bij het invullen van de Medi-noodkaart nooit gevraagd om uw BSN nummer in te vullen!
Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer.
Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen organisaties buiten de overheid alleen het BSN verwerken
als zij hiervoor een wettelijke basis hebben.
Medi-noodkaart houd zich hiermee aan de wetgeving en u bent beschermd.

