
Privacyverklaring 

De Nederlandse Apothekers Cooperatie U.A. (NApCo) registreert en verwerkt gegevens bij 
aanmelding voor het lidmaatschap van NApCo of doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor 
specifieke doeleinden die voortvloeien uit dit lidmaatschap en de bijbehorende 
administratie. De geregistreerde gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.  

De NApCo bewaart persoonsgegevens zolang het lidmaatschap doorloopt en zolang als de 
wet dat verplicht. Bij opzegging worden de gegevens na volledige afhandeling van met het 
lidmaatschap samenhangende verplichtingen verwijderd.  

NApCo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig 
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NApCo 
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek 
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, 
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar info@napco.nl . We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, 
op uw verzoek.  

De website maakt geen gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken en maakt als 
zodanig dus geen inbreuk op uw privacy. 

Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn dan heeft u de mogelijkheid deze klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons   

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 maart 2019. 
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