
 

Verantwoording gegevensverwerking Locator 
SchouderNetwerken Nederland 
 
Algemeen 
Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dat kader wenst 
SchouderNetwerken Nederland (SNN) deze verwerkersovereenkomst vast 
te leggen vanwege het in 2020 in gebruik nemen van de mogelijkheid dat 
leden zich kunnen aanmelden voor vermelding van hun persoons- en 
praktijkgegevens op de locator op de website van SNN. 
 
Doel 
De locator is opgesteld door het Bestuur van SNN met de volgende 
redenen: 

1. Uniforme vermelding van alle leden met specifieke competenties van 
de regionale SchouderNetwerken (SN’en) welke weer de leden 
vormen van SNN 

2. Verbeterde vindbaarheid van leden van de regionale SN’en voor 
verwijzers en patiënten 

3. Het kunnen gebruiken van de informatie die op het besloten deel 
van de website van SNN staat, zoals literatuur, presentaties, 
lezingen en verslagen.  

 
Gegevens 
De besturen van de regionale SN’en zijn geïnformeerd in het voorjaar van 
2020, waarop zij hun leden hebben kunnen informeren. 
Toestemming voor plaatsing van de gegevens op de locator wordt 
gegeven op het moment dat een lid zich vrijwillig aanmeldt bij de 
ledenadministratie van SNN middels een link op de website (Aanmelden 
op de homepage). 
Ter controle op de geldigheid van een aanmelding (actueel lidmaatschap 
van een reg. SN) dienen de regionale SN’n eenmalig een overzicht te 
verstrekken aan de ledenadministratie van SNN. Hiervoor is een format 
gemaakt en verstrekt aan de besturen van de reg. SN’en. Teneinde 
uniformiteit te verkrijgen zijn daarbij velden verplicht gesteld, te weten: 
 
 



Praktijkinformatie: 
- Postcode praktijk 
- Naam praktijk 

Persoonlijke informatie 
- Achternaam lid 
- Tussenvoegsel lid 
- Voornaam/Voorletters lid 

 
Tijdens de aanmelding worden door het lid de volgende gegevens 
verstrekt: 
Praktijkinformatie: 

- Naam praktijk 
- Straat praktijk 
- Huisnummer praktijk 
- Telefoonnummer praktijk 
- Emailadres praktijk 
- Webadres praktijk 

Persoonlijke informatie: 
- Achternaam lid 
- Tussenvoegsel lid 
- Voornaam/Voorletters lid 
- Persoonlijk (praktijk-) emailadres lid 
- Specifieke competenties lid zoals manueel, sport en/of echografie 

 
Opslag gegevens 
De bovenvermelde gegevens worden centraal verwerkt in een Excel-
bestand en bewaard op de computer van de ledenadministratie. Er is een 
continue back-up van de gegevens op een NAS met 2 harde schijven en 
deze zijn alleen benaderbaar door de ledenadministratie. 
 
De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden en alleen gebruikt in 
zover noodzakelijk voor het verwerken en display van de gegevens op de 
website. 
 
Tevens zijn de gegevens verwerkt in het CMS (Content Management 
Systeem) van de website en zijn daarmee opgeslagen op de server van de 
website (in beheer bij BWEB – www.bweb.nl).  
De algemene voorwaarden van BWEB zijn te lezen middels 
https://www.bweb.nl/pdf/algemene-voorwaarden_bweb.pdf. 
 
 
Weerselo, voorjaar 2020. 
 
 
 


