Inschrijfformulier, Privacy reglement en disclaimer voor Todu deelnemers
Het doel van TODU is om de transmurale samenwerking in de regio te versterken en het
vinden van de juiste diëtist door cliënten, verwijzers en partners in zorg te vergemakkelijken.
Vanuit TODU worden beleidsmatige randvoorwaarden geschapen om dit doel te bereiken.
Om bovenstaande doelen te bereiken heeft TODU de website www.todu.nl (verder te
noemen: “Website”). De diëtist die deelnemer is van TODU (verder te noemen: diëtist) kan
diverse persoonsgegevens invullen die worden opgenomen in een database van TODU
(verder te noemen “TODU deelnemer”). Het zoeken via de Website vindt plaats op twee
niveau’s, namelijk 1) tussen de deelnemers van TODU onderling en 2) door cliënten en
partners in zorg die van de Website gebruik maken. In de eerste situatie kunnen meer
gegevens over de diëtist gevonden worden dan in de tweede situatie. In de eerste situatie
ook persoonlijk telefoonnummer en email. In de tweede situatie kunnen alleen algemene
gegevens gevonden worden.
Wanneer de persoonsgegevens juist zijn ingevuld, zal het voor de diëtisten die deelnemer
zijn van TODU gemakkelijker worden elkaar te vinden. Tevens zullen ze gemakkelijker
gevonden worden door de cliënten en partners in zorg die door middel van de Website een
TODU deelnemer zoeken (hierna te noemen “cliënt”).
TODU gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu
vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei
2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Aanmelding deelnemer TODU:
Indien je als diëtist deelnemer van TODU wordt, dan hebben wij volgende gegevens van jou
nodig:
Naam_______________________________________________________________
Geboortedatum_______________________________________________________
Adresgegevens_______________________________________________________
_______________________________________________________
Telefoonnummer / mobiel nummer________________________________________
E-mail ______________________________________________________________
Na betaling van de factuur contributie lidmaatschap TODU en na verstrekking van
inloggegevens is deelname TODU definitief.
Deelnemerschap TODU
Wanneer je als deelnemer van de TODU bent ingeschreven dan geeft dit de volgende
rechten en verplichtingen:
Rechten:
- Deelname aan TODU en het verwezenlijken van haar doelstellingen

-

Inspraak in besluitvorming die via de contactpersonen aan de achterban
(deelnemers) gevraagd wordt
Opname in de database van de website
Gebruik van de website op algemeen en persoonlijk niveau met gegevens van
collega diëtisten
1 x per jaar een workshop en hierbij mogelijkheid contact te hebben met collegae
diëtisten
4 x per jaar een nieuwsbrief over de ontwikkeling binnen TODU.

Plichten:
- 1 x per jaar (tijdige) betaling van de vastgestelde kosten voor deelname
- Bijhouden van eigen persoonlijke gegevens op de website
- Bij constateren van onjuiste gegevens bij collegae of misbruik van de website,
hierover de eigen TODU-contactpersoon informeren
- Aanleveren van – door Todu contactpersonen vastgestelde- organisatiegegevens
voor de benchmark met als doel ontwikkelingen in de regio op het gebied van 1e lijns
diёtetiek in kaart te brengen.
- Voorafgaand aan de TODU-vergaderingen (van de contactpersonen) aanleveren van
informatie aan eigen contactpersoon over relevante ontwikkelingen in TODU verband
m.b.t. de eigen organisatie of ontwikkelingen in de regio/ landelijk.
- Actieve deelname aan TODU werkgroepen.
Persoonsgegevens
Door het toesturen van je persoonsgegevens geeft je toestemming aan TODU om de
persoonsgegevens te gebruiken en te bewerken voor de doeleinden als hieronder en verder
in dit privacy statement beschreven.
Werkwijze en uitgangspunten
Alle tot individuen herleidbare gegevens in elektronische correspondentie met deze website
zal TODU met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Ons (dagelijks) bestuur (de
contactpersonen) en TODU deelnemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om
de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
De TODU deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor correcte weergave van de eigen
gegevens op de Website. De zakelijke persoonlijke telefoonnummers en email-adressen van
de deelnemers zijn alleen na inloggen door de deelnemers in te zien.
TODU draagt geen verantwoordelijkheid voor onjuistheden in gegevens van TODU
deelnemers op de site.
Het bestuur van TODU behoudt zich het recht om een TODU deelnemer aan te spreken op
onjuiste informatie over die deelnemer op de site. Indien de informatie binnen de door het
bestuur gestelde termijn niet is gecorrigeerd worden de gegevens van de deelnemer van de
site gehaald en bevoegdheid om in te loggen op de TODU website ingetrokken.
Indien de TODU deelnemer niet (meer) voldoet aan de verplichtingen als opgenomen in dit
reglement heeft het bestuur van TODU het recht om de bevoegdheid om in te loggen op de
TODU website in te trekken. Tevens wordt het profiel door de contactpersoon van de TODU
deelnemer verwijderd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende verplichtingen: indien een
TODU deelnemer buiten de TODU regio werkzaam wordt, niet betaald of op een andere
manier geen deelnemer meer kan zijn van TODU.
Je gegevens worden niet aan derden verkocht maar na bekendmaking soms wel aan
sponsoren van b.v. de workshop verstrekt. De gegevens die niet aan de voorkant van de
website te zien zijn zullen niet verkocht of ter inzage gegeven worden. Voor het overige
zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Met jouw toestemming bij de eerste keer inloggen op de TODU website, gebruiken wij de
gegevens om je te informeren over de ontwikkeling van onze website en de TODU
nieuwsbrief. Als je hier niet langer prijs op stelt kunt je je uitschrijven voor deze
nieuwsbrieven via onze penningmeester.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en eventuele
wetswijzigingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te
raadplegen als je onze site bezoekt.
Wijzigen inhoud en verwijzingen
TODU heeft het recht de inhoud van en de verwijzingen op de website op ieder moment en
zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen. Voor de
duidelijkheid maken openbaar gemaakte persoonlijke profielen ook onderdeel uit van de
inhoud van de website.
Toegankelijkheid website en verwerking e-mails
TODU streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs
elektronische weg aangeboden diensten. TODU kan echter niet garanderen dat de website
foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de
toegankelijkheid van de website. Verder garandeert TODU niet dat naar haar gestuurde emails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij
geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken
daarvan.
Intellectueel eigendom
Alle inhoud van deze pagina's, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen,
logo's, buttons, audio- of videoclips en software zijn intellectueel eigendomsrechtelijk
beschermd en is eigendom van TODU of haar licentiegevers.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content
op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht
heeft.
Deelnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden
voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Hij/zij is verplicht aanwijzingen van TODU
omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze
website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15
Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de website mag wel worden afgedrukt en/of
gedownload voor persoonlijk gebruik.
Nederlands recht
Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten, de inhoud van deze tekst en de
website.

