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Privacy statement organisatie LOTUS 
 
De organisatie LOTUS verwerkt persoonsgegevens van leden die zijn aangesloten bij een 
LOTUSkring die deel uit maakt van onze organisatie, in het kader van het lidmaatschap in 
overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan 
zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of 
namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat 
precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. 
 
Toepasselijkheid 
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden verstrekte 
persoonlijke informatie.  
 
Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 
Wij registreren de aangesloten LOTUSkringen en hun leden ten behoeve van het heffen van 
contributie en verlenen van een verzekeringsdekking. 
 
In het kader van het lidmaatschap van de leden moeten de naam-, adres- en 
woonplaatsgegevens, e-mailadres , EHBO-nummer, slagingsdatum en telefoonnummer 
worden verstrekt door de LOTUSkringen. In de ledenadministratie is niet de geboortedatum 
opgenomen. 
Bij het inschrijven voor de opleidingsgroep wordt wel de geboortedatum gevraagd, omdat 
voor de opgave  aan Het Oranje Kruis deze gegevens worden gevraagd.  
De BIG-registratie is een controle of de medisch docent voldoet aan de door ons gestelde 
eisen. 
 
Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:  
- certificering en hercertificering van instructeurs LOTUS; 
- PEOnline: de online database die wordt gebruikt voor het registreren van de competentie 
van de instructeurs LOTUS; 
- verzekering: alle leden zijn met hun lidmaatschap automatisch verzekerd voor de 
aansprakelijkheidsverzekering. Indien de LOTUSkring heeft aangegeven dat haar leden ook 
deel willen nemen aan de ongevallenverzekering, dan kunnen de gegevens ook gebruikt 
worden voor deze verzekering. 
 
Naast de hierboven genoemde doeleinden kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens 
worden gebruikt : 
(i) om overeenkomsten tussen u, uw LOTUSkring en de organisatie LOTUS uit te voeren;  
(ii) om de website en dienstverlening van de organisatie LOTUS verder te ontwikkelen en te 
verbeteren;  
(iii) ten behoeve van de beveiliging van de website en dienstverlening van de organisatie 
LOTUS en het tegengaan van fraude en misbruik daarvan; 
(iv) om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen waarvan de organisatie 
LOTUS meent dat het in het belang is voor de diplomahouders en die kunnen bijdragen aan 
kennis omtrent het grimeren, uitbeelden en acteren van een slachtoffer. 
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Cookies 
Op de website van organisatie LOTUS wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. 
Dit zijn tijdelijke cookie bestanden om de website zo optimaal mogelijk te laten werken. In 
uw internetbrowser kunt u aangeven dat deze cookies na het afsluiten van uw 
internetbrowser worden verwijderd. Organisatie LOTUS slaat deze gegevens niet op en 
gebruikt deze dan ook verder niet. 
 
Bewaartermijn 
De organisatie LOTUS bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de 
doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard 
moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe 
lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de 
doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.  
Na het verstrijken van de bewaarplicht worden de gegevens vernietigd.  
 
De organisatie LOTUS heeft voor alle leden een collectieve aansprakelijkheids- of (op 
aanvraag) een ongevallenverzekering afgesloten. De NAW-gegevens van de leden worden na 
het verlopen van die verzekering bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar. Indien er 
een lopende schadeclaim is, dan worden de betreffende gegevens zo lang bewaard als nodig 
is voor de goede afhandeling van de schadeclaim.   
 
Beveiliging 
De organisatie LOTUS heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. 
Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor 
medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat wij de persoonsgegevens 
alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare 
doeleinden. 
 
 
Inzage en verbetering van uw gegevens 
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen via de secretaris van uw kring en zo nodig 
aanpassingen doorgeven. 
 
Op een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens zal de organisatie LOTUS binnen 
vier weken reageren naar de secretaris van uw kring. 
 
Recht van verzet 
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens 
worden gebruikt voor andere doeleinden dan het lidmaatschap of voor het nakomen van 
een wettelijke verplichting.  
 
Privacy beleid van derden 
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links 
met de onze website zijn verbonden. De organisatie LOTUS aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden 
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omgaan met uw persoonsgegevens. De organisatie LOTUS adviseert daarom om u altijd op 
de hoogte te stellen van het privacybeleid op de betreffende website. 
 
Wijzigingen 
Onderhavig privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van het 
privacybeleid is steeds te vinden op de website. De organisatie LOTUS adviseert dan ook het 
privacybeleid regelmatig te raadplegen. 
 
Vragen  
De organisatie LOTUS helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar 
aanleiding van het privacybeleid.  
 
 
 
Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 20 mei 2018. 


