
 

Privacyverklaring (Laatst bijgewerkt op: 8 september 2022) 

 
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy (SIR) behandelt persoonsgegevens met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt SIR overeenkomstig de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Waarvoor verwerkt SIR uw persoonsgegevens?  

SIR verwerkt persoonsgegevens via zijn website www.sirstevenshof.nl, in het kader van nascholing 

die SIR verzorgt en bij de wetenschappelijke onderzoeken en farmaceutische zorgprojecten die SIR 

uitvoert.  

SIR verwerkt persoonsgegevens wanneer er een wettelijke grondslag is om ze te mogen verwerken, 

bijvoorbeeld op basis van toestemming. Daarbij zorgt SIR ervoor dat persoonsgegevens alleen 

verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn en met zo min mogelijk 

gegevens. Daarbij kiest SIR voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op uw 

privacy veroorzaken wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om hetzelfde doel 

te bereiken.  

SIR 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. 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiermee hebt ingestemd of dit wettelijk 

verplicht is. We verkopen uw persoonsgegevens niet.  

Aanmelding voor nascholing 

SIR organiseert nascholing waarvoor bij aanmelding via de website persoonsgegevens van 

deelnemers wordt gevraagd. Daarbij verwerkt SIR uw titel, geslacht, naam, adres, woonplaats, 

emailadres, telefoonnummer en rekeningnummer. Deze gegevens gebruikt SIR om u persoonlijk te 

informeren over de nascholing en waar nodig persoonlijk met u te communiceren en voor de 

facturering. Het BIG registratie nummer of registratienummer van de beroepsorganisatie verwerkt 

SIR om accreditatie-uren toe te kunnen kennen aan zorgverleners die aan nascholing deelnemen. 

 

Wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten 

SIR voert wetenschappelijk onderzoek en farmaceutische zorgprojecten uit. SIR probeert dit zo veel 

mogelijk met anonieme gegevens te doen. Mocht het noodzakelijk zijn daarvoor niet-anonieme 

gegevens, dus persoonsgegevens, te verwerken, dan vraagt SIR expliciet om toestemming van de 

betrokkene. U heeft het recht deze toestemming op ieder moment weer in te trekken. In alle 

gevallen geldt dat SIR zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt en dat de resultaten van het 

onderzoek niet meer te herleiden zijn naar personen.  

 

SIR website 

Bij gebruik van het contactformulier op onze website vragen wij u uw naam, e-mailadres en de naam 

van uw organisatie te registreren. De door u verstrekte gegevens verwerkt SIR alleen om uw vraag 

correct te beantwoorden of u de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren.  

 



Op de SIR website wordt gebruikt gemaakt van technische cookies en cookies voor website analyse. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet-browser op uw computer worden geplaatst.   

Technische cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de verlening 

van de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd 

bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina's reeds 

bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een poll, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave 

vast te houden. Op de website van SIR wordt ook gebruik gemaakt van cookies voor website analyse 

door Google Analytics. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website 

wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te 

houden hoe de website gebruikt wordt.  

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw internet-browser kunt u 

cookies uitschakelen. Het uitschakelen van cookies in uw browser heeft geen gevolgen voor het 

gebruik van de SIR website.  

 

Deze privacy verklaring is van toepassing op de webpagina van SIR. Deze privacyverklaring is niet van 

toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn 

verbonden. 

 

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SIR passende technische en organisatorische 

maatregelen getroffen. SIR zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een 

geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken en dat uw persoonsgegevens passend 

worden beveiligd. SIR heeft afspraken met alle externe partijen die in opdracht van SIR 

persoonsgegevens verwerken (zoals automatiseringsbedrijven en softwareleveranciers), over de 

omgang met uw persoonsgegevens.  

 

Vragen? 

Heeft u vragen of een klacht over hoe SIR omgaat met uw persoonsgegevens of hoe het SIR uw 

privacy waarborgt? Wilt u uw gegevens die SIR verwerkt laten verwijderen of aanpassen? Neem dan 

contact met ons op via het contactformulier op de website of via  

 

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy 

Theda Mansholtstraat 5b 

2331 JE Leiden 

071-5766157 

secretariaat@sirstevenshof.nl 

 

Klacht? 

Heeft u een klacht over hoe SIR omgaat met uw persoonlijke gegevens? 

Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens via 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 


