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Inleiding 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van onze website(s) is een groot goed en een belangrijke 

taak voor ons. Daarom beschrijven we in deze privacyverklaring welke informatie we verzamelen, en hoe we 

deze informatie gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MS 

Vereniging Nederland en/of Stichting. Vrienden MSweb (hierna te noemen ‘de organisatie’, ‘wij’, ‘onze’, ‘ons’) 

verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, bezoekers of andere geïnteresseerden. 

Door lid te worden van de organisatie, door gebruik te maken van de informatie en de diensten op (een van) 

onze website(s), of om een andere reden, geef je ons toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze 

privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen te verwerken. Als je meer informatie 

wilt ontvangen, of vragen hebt over onze privacyverklaring en specifiek over (een van) onze website(s) kun 

je ons een e-mail sturen op het e-mailadres privacy@msvereniging.nl. 

 

1. Verantwoordelijken 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de organisatie is: Yvonne Benningen, 

medewerker ledenadministratie. Eindverantwoordelijke is Chris Schouten, directeur van de organisatie. 

Francine Rosier is onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). 

Adres: 

MS Vereniging Nederland 

Fornheselaan 118 

3734 GE Den Dolder 

Telefoon: 088 374 85 00 

E-mail:  communicatie@msvereniging.nl 

2. Wie zijn wij? 

De organisatie heeft als doel het behartigen van de belangen van mensen met multiple sclerose (MS) en de 

daaruit voortvloeiende belangen van hun direct betrokkenen. Onder meer doet zij dat door het 

instandhouden en onderhouden van websites. MSweb is onderdeel van MS Vereniging Nederland. Onze 

website-adressen zijn: 

• https://msvereniging.nl 

• https://msweb.nl 

• https://forum.msweb.nl1 

• https://mskidsweb.nl 

• https://mswerkloket.nl

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we, en voor welk doel? 

In het kader van jouw lidmaatschap van de vereniging, jouw donatie, je deelname aan een van onze 

activiteiten, het kopen van een product in onze webwinkel en/of je bezoek aan (één van) onze website(s) of 

                                                 
1 Inclusief  archief-forum.msweb.nl. Deze site fungeert 

als archief voor het MSweb Forum, dat van 2011 tot 

2020 in die vorm actief is geweest. 
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het forum kunnen we jou om de onderstaande gegevens vragen: 

• Achternaam, tussenvoegsel 

• Voorletters 

• Voornaam 

• Adres, huisnummer 

• Postcode, woonplaats 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Geboortedatum 

• Zelf wel/geen 

MS/NMO(SD)2 

• IBAN-rekeningnummer 

• Naam rekeninghouder 

• Akkoord privacyverklaring 

• Lid van MS Vereniging 

(Ja/Nee) 

• Taakinteresse 

• Regio-/plaatsvoorkeur 

• (Gebruikers-)naam 

• Wachtwoord 

• Avatar 

• Voorkeurstaal 

• Tijdzone 

• Akkoord voorwaarden 

• Profiel onderschrift 

• Locatie 

• Facebook 

• Twitter 

• Skype 

• YouTube 

• IP-adres 

3.1 Lidmaatschap 

In het kader van het lidmaatschap van de vereniging vragen wij om je naam, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, wat je IBAN-rekeningnummer is, en de naam van de 

rekeninghouder. Dit vragen wij om contact met je te kunnen opnemen en contributie te kunnen incasseren. 

Wij vragen voor het lidmaatschap van de vereniging ook of je zelf wel of geen MS (of NMO(SD)) hebt. 

Gegevens over je gezondheid gebruiken wij voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in 

het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes. 

3.2 MSweb Forum 

Je account van het MSweb Forum bevat minstens een unieke identificeerbare naam (hierna “je 

gebruikersnaam”), een persoonlijk wachtwoord om te kunnen aanmelden op je account en een persoonlijk, 

geldig e-mailadres. Je hebt altijd zelf de mogelijkheid te bepalen welke informatie van je account openbaar 

wordt weergegeven. Verder heb je ook de mogelijkheid om in te stellen of je de e-mails die automatisch 

worden gemaakt door de phpBB-software wilt ontvangen. Je wachtwoord is versleuteld (en kan niet worden 

ontsleuteld) waardoor het op een veilige manier is opgeslagen. 

3.3 Reacties op berichten 

Na goedkeuring door (een van) onze redacteur(en), wordt je reactie openbaar en kan  je gravatar3 ook 

(openbaar) zichtbaar worden. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd, maar wordt alleen gebruikt om naar 

aanleiding van je reactie contact met je op te kunnen nemen. De (voor)naam die je opgeeft bij het plaatsen 

                                                 
2 Neuromyelitis Optica (Spectrum 

Disorder) - Ruggenmerg- en 

oogzenuwontsteking 

3 Afkorting voor globally 

recognized avatar (wereldwijd 

herkende avatar). 
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van een reactie wordt wel getoond. Het invullen van je (voor-)naam is overigens niet verplicht. Je kunt ook 

een fantasienaam of alias gebruiken. De informatie kan dan in principe niet worden herleid naar je 

persoonsgegevens. 

Wanneer je een opmerking of reactie op (een van) onze website(s) plaatst, verzamelen we de gegevens die 

in het commentaarformulier worden getoond, en je IP-adres. We bewaren ook de agent van de door jou 

gebruikte browser om spam te helpen opsporen. Deze gegevens kunnen in principe niet worden herleid naar 

jouw persoonsgegevens. 

3.4 Media 

Als je afbeeldingen of filmpjes naar de organisatie stuurt of op (een van) onze website(s) uploadt, moet je 

het insluiten van locatiegegevens (EXIF GPS) vermijden. Bezoekers van de website(s) kunnen alle 

locatiegegevens downloaden en uit de afbeeldingen op de website halen. Deze gegevens zijn in principe 

niet herleidbaar naar jouw persoonsgegevens. 

3.5 Contactformulieren 

De gegevens die je invult en bestanden (foto’s of filmpjes) die je uploadt, bewaren wij voor onbepaalde tijd, 

of totdat je ons zelf vraagt om deze te verwijderen. We gebruiken deze voor service- en 

marketingdoeleinden. Om redenen van een optimaal beheer of onderhoud van onze website(s) kan het op 

enig moment voorkomen dat we je gegevens willen verwijderen. Wij zullen jou daarbij om je goedkeuring 

vragen en je in de gelegenheid stellen om jouw bestanden zelf op te slaan.  

Als je afbeeldingen uploadt, kun je het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF 

GPS) het beste vermijden. 

3.6 Aanvraag spreekbeurtboekje 

Op MSkidsweb.nl kun je een (gratis) spreekbeurtboekje aanvragen. Als je alleen je e-mailadres invult, e-

mailen we je het boekje als pdf. Krijg je het boekje liever per post in de brievenbus, dan vul je jouw naam, 

adres en e-mailadres helemaal in. We gebruiken je adres alleen voor het versturen van het boekje. Je e-mail 

gebruiken we om te bevestigen dat we je aanvraag hebben ontvangen. 

3.7 Nieuwsbrieven 

Je kunt je voor ontvangst van onze digitale nieuwsbrieven aanmelden met je voor- en achternaam, maar 

minimaal met je e-mailadres. Deze gegevens bewaren wij tot wederopzegging. Wij kunnen jouw gegevens 

gebruiken voor marketingdoeleinden. Iedere nieuwsbrief bevat altijd een link waar je je mee kunt afmelden. 

3.8 Donaties 

Voor (online) donaties kun je op onze websites terecht. Wij hiernaast ook samen met derden. Het 

privacybeleid van deze partijen vind je op hun website. Je kunt er altijd voor kiezen om anoniem te doneren. 
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3.9 Webwinkel 

Voor aankopen in onze webwinkel vragen wij om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-

mailadres. Je persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, voor de facturering 

en voor e-mailcommunicatie. Je kunt veilig en gemakkelijk online betalen via de veilige omgeving van je 

eigen bank met iDeal. 

4. Cookies 

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te geven. Als je onze site gebruikt, gaan wij 

ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. 

Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van jouw eigen computer wordt 

opgeslagen. Een van de cookies dient om het gebruik van de website(s) zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

Hierin staat bijvoorbeeld op welke lettergrootte je (een van) de website(s) bekijkt. Een andere cookie wordt 

gebruikt om statistieken over bezoekers van (een van de) website(s) van de organisatie bij te houden. Dit 

gebeurt geheel anoniem. 

Cookies gebruiken wij verder om informatie te verzamelen over de pagina’s die je op onze website(s) 

bezoekt, om bij te houden hoe vaak je terugkomt en om te zien welke pagina’s het goed doen op de 

website(s). Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. 

Als je een reactie achterlaat op (een van) onze website(s) kun je ervoor kiezen om je naam en e-mailadres 

op te slaan in cookies. Deze zijn voor jouw gemak, zodat je jouw gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te 

vullen als je weer een reactie wilt achterlaten. Deze cookies blijven maximaal een jaar bewaard. 

Voor de poll die we eventueel tonen, wordt een cookie bewaard om te bepalen of je de actuele vraag in de 

poll al hebt beantwoord. Er worden geen cookies geplaatst waarmee je kan worden gevolgd. 

4.1 Forum 

 

Je informatie op het forum wordt op twee manieren verzameld. De eerste manier is door het gebruik van 

zogenaamde cookies. Deze cookies worden gebruikt om op te slaan welke onderwerpen gelezen zijn, 

waarmee we vervolgens je gebruikerservaring kunnen verbeteren.  

4.2 Cookies verwijderen 

Je kunt er altijd voor kiezen om cookies te verwijderen. Dat doe je door gebruik te maken van de 

mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de 

aanbieder van je browser. 

Het klikken op de link "Verwijder cookies" op het forum zorgt dat alle cookies die door de forumsoftware zijn 

aangemaakt, weer verwijderd worden. Deze cookies zorgen ervoor dat je aangemeld wordt en geven ook de 

mogelijkheid, indien de beheerder dit heeft ingeschakeld, om te zien welke onderwerpen je al gelezen hebt. 
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5. Ingebedde inhoud van andere websites 

Artikelen op onze site(s) kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, teksten, 

andere websites, et cetera). Ingesloten inhoud van andere websites - dat wordt ook ‘embedded content’ 

genoemd - gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof je de andere website bezoekt of hebt bezocht. 

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking door derden 

insluiten en jouw interactie met die ingesloten inhoud, inclusief jouw interactie met de ingesloten inhoud 

volgen als je bijvoorbeeld een account hebt en ingelogd bent op die andere website. 

 

6. Analytische gegevens 

Wij maken gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie onze website(s) bezoekt, hoe deze 

bezoeker zich op de website gedraagt, en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier 

van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de 

gebruikerservaring.Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf 

welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere 

persoonlijke informatie. 

 

Geen van de hierboven genoemde gegevens kunnen worden herleid naar jouw persoonsgegevens. Wij 

verzamelen alleen anonieme analytische gegevens. 

 

7. Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

Als je een reactie op (een van) onze websites achterlaat, worden je reactie en de bijbehorende metadata 

voor onbepaalde tijd bewaard. Zo kunnen we eventuele vervolgcommentaren automatisch herkennen en 

goedkeuren, in plaats van ze in een wachtrij te houden. 

Als je je als gebruiker op ons forum registreert, moet je een gebruikersnaam, een e-mailadres en een 

wachtwoord opgeven. Alleen beheerders van het forum kunnen deze inzien en bewerken. Daarnaast kun je 

op het forum ook persoonlijke niet verplichte informatie opgeven. Websitebezoekers kunnen deze extra 

informatie inzien. Beheerders kunnen deze informatie ook bewerken. 

Als je jezelf aanmeldt voor ontvangst van (een van) onze e-mail nieuwsbrieven bewaren we jouw gegevens 

totdat je jezelf weer afmeldt. Iedere nieuwsbrief biedt daartoe de mogelijkheid. 

Facturen van onze webwinkel worden, overeenkomstig de geldende fiscale regelgeving in Nederland, 

tenminste 7 jaar bewaard. 

 

8. Welke rechten heb je op jouw gegevens? 

Als je een account hebt op (één van) onze site(s), of er reacties hebt achtergelaten, kun je altijd verzoeken 

om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben, inclusief de 

gegevens die je aan ons hebt verstrekt. Je kunt ook verzoeken om de persoonsgegevens die wij over jou 

hebben te wissen. Je kunt jouw persoonsgegevens niet zelf bewerken. 

Gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden worden 
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niet gewist. 

8.1 Forum 

Je gebruikersnaam op het forum kun je niet zelf wijzigen. Dat kan alleen een beheerder, op jouw verzoek. 

Mocht je besluiten om af te zien van verder gebruik van het forum dan wordt je account niet verwijderd, ook 

niet op je verzoek. Je berichten blijven dus op het forum staan. Je kunt ze zelf achteraf wel wijzigen, maar 

niet weggooien.  

In geval van overlijden van een gebruiker kunnen wij, als dit door een nabestaande bij ons wordt gemeld, de 

gebruikersnaam wijzigen of een kruisje en de overlijdensdatum achter de gebruikersnaam zetten. Dat kan 

ook alleen door een beheerder worden gedaan. Ook hierbij geldt dat de berichten niet zullen worden 

verwijderd. 

 

9. Hoe we jouw gegevens beveiligen? 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische 

maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of 

onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan de organisatie gebruikmaken van diensten van derden, 

zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht, onder 

verantwoordelijkheid van de organisatie. 

Met verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om 

alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening 

gegevensbescherming en onze privacyverklaring na te leven.  

Bij onze functionaris gegevensbescherming kun je altijd een lijst opvragen van onze verwerkers. 

 

10. Worden jouw gegevens gedeeld met derden? 

Jouw persoonsgegevens kunnen door ons en alleen onder ons uitgewisseld worden als ze nodig zijn om je 

goed van dienst te kunnen zijn. Onze ledenadministratie kan bijvoorbeeld inzicht nodig hebben of je al lid 

bent van onze vereniging. 

Soms schakelen we ook hulp in van externe leveranciers. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan 

softwareleveranciers of onderzoeks- en adviesbureaus. Het is mogelijk dat deze leveranciers van ons de 

opdracht krijgen om bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken. Deze leveranciers zijn ‘verwerkers ’

van persoonsgegevens en mogen de gegevens die zij van ons ontvangen alleen gebruiken in het kader van 

de opdracht. Met leveranciers die dit betreft sluiten wij dan altijd een verwerkersovereenkomst.  

Externe partners waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld voor het ontvangen van donaties of het 

verzenden van onze digitale nieuwsbrieven, zijn in de regel zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk. Wij 

sluiten met deze partners daarom geen verwerkersovereenkomst, maar maken met hen wel afspraken over 

de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij zullen je persoonsgegevens nooit aan andere partijen 

doorverkopen.  
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In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan 

autoriteiten en opsporingsinstanties omdat we daartoe op grond van de wet verplicht zijn. 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan altijd worden gewijzigd. Dat doen wij bijvoorbeeld bij wijzigingen in wet- of 

regelgeving, of door ontwikkelingen in de omgeving of in onze eigen organisatie. Over zeer ingrijpende 

wijzigingen brengen we je altijd op de hoogte. 

We adviseren je om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 


