
Privacyverklaring ICP 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Inters77ële Cys77s 
Pa7ëntenvereniging (ICP) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden. 
Indien je vriend wordt van ICP, een eenmalige dona7e doet of om een andere reden (online) 
persoonsgegevens aan de ICP verstrekt, stem je uitdrukkelijk in met de verwerking van je 
persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.  

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken: 
1. Verantwoordelijke 
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt ICP, voor welk doel en gedurende welke periode: 

- Persoonsgegevens van donateurs 
- Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden 

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 
4. ICP en andere websites 
5. Bezoekersgedrag 
6. Gebruik van cookies 
7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 
8. Wijziging van het Privacybeleid 

De ICP adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op 
te slaan voor jouw administra7e. 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
ICP 
Postbus 91 
4000 AB Tiel 
KvK nummer: 17111025 
Tel: 030 - 65 69 632 
Stuur vragen over privacy naar info@icpa7enten.nl 

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de ICP, met welk doel en gedurende welke periode? 

2.1. Soort gegevens 
In het kader van je lidmaatschap of donateurschap worden de volgende persoonsgegevens 
verwerkt: 

1. voor- en achternaam 
2. adresgegevens 
3. overlijdensdatum 
4. telefoonnummer 
5. e-mailadres 
6. bankrekeningnummer (IBAN) 

2.2. Doel van de verwerking 
De ICP verwerkt in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

1. Algemeen contact in het kader van je donateurschap 
De ICP gebruikt jouw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het verstrekken van de door 
jou aangevraagde informa7e of het aXandelen van de van jou verkregen informa7e, vragen 

mailto:info@icpatienten.nl


en/of klachten en om contact met je op te nemen over je lidmaatschap of donateurschap en 
de eventuele opzegging daarvan. 

2. Verstrekken van het verenigingsblad Aquarius of andere informa7e over diensten of 
ac7viteiten van de ICP 
De ICP gebruikt jouw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het verstrekken van de 
Aquarius, vriendenmails, nieuwsbrieven of andere informa7e over diensten of ac7viteiten, 
waaronder de Algemene Leden Vergadering en Leden Contact Dag en 
lotgenotenbijeenkomsten van de ICP. 

3. AXandelen van betalingen 
Jouw naam, adresgegevens en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, 
bijvoorbeeld van je lidmaatschap of dona7e, af te wikkelen. 

4. E-mails met informa7e van de ICP 
De ICP gebruikt jouw naam en e-mailadres om je per e-mail voor jou interessante informa7e 
te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor 
deze mailingen is te allen 7jde mogelijk door dit aan te geven via info@icpa7enten.nl 

5. Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersac7viteiten 
De ICP gebruikt jouw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het uitwisselen van 
informa7e in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor de ICP. 

6. Gegevens van vrijwilligers op onze website 
De ICP kan - al7jd in samenspraak en na toestemming - de naam, een foto en het e-mailadres 
van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunc7e, publiceren op de website van de ICP, met 
als doel leden en donateurs te informeren over vrijwilligers die in de verschillende func7es 
en/of regio’s ac7ef zijn. 

7. Inloggen 
Als je lid bent, dan wordt jouw e-mailadres gebruikt om een login te maken voor het 
beveiligde gedeelte van de ICP website dat alleen toegankelijk is voor leden.  

2.3. Gedurende welke periode worden persoonsgegevens verwerkt 
De ICP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens voor de duur van je lidmaatschap of 
donateurschap en tot maximaal twee jaar na afloop hiervan. 
Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de ICP de persoonsgegevens vernie7gen 
en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de 
belas7ngwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat 
laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende die webelijke bewaartermijn 
bewaard blijven.  

2.4. De ICP beschermt jouw persoonsgegevens 
De ICP heec jouw gegevens nooit verkocht aan derden en zal dat ook nooit doen. 
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