Privacy Statement
Het privacy statement legt uit hoe wordt omgegaan met de privacy van deelnemers van het forum
en de informatie die tijdens het gebruik van het forum wordt verkregen. Dit privacybeleid dient te
voldoen aan toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) die helpt om de privacy van burgers in Nederland te beschermen.
Dit privacy statement is bedoeld om je te informeren over het beleid van Stichting Melanoom met
betrekking tot de privacy van deelnemers en het gebruik van (persoons)gegevens op het forum door
Stichting Melanoom. Wij gebruiken de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt alleen
voor de doeleinden zoals die in dit privacy statement zijn omschreven. Door gebruik te maken van
het forum van Stichting Melanoom (www.melanoomforum.nl) geeft je toestemming voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy statement.
Stichting Melanoom wil deelnemers van dit forum er nadrukkelijk op wijzen dat alles op het forum
openbaar is. Iedereen kan meelezen en zelfs nadat informatie van het forum is verwijderd, kan het
via een cache alsnog te achterhalen zijn. Stichting Melanoom adviseert deelnemers dan ook om
voorzichtig te zijn met het plaatsen van privacygevoelige informatie - waaronder medische gegevens
- op het forum.
Wet bescherming persoonsgegevens
Stichting Melanoom respecteert de privacy van de deelnemers van dit forum en zal zich bij het
verwerken van persoonsgegevens houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) stelt.
Dat betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je
persoonsgegevens. Verder zullen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel
waarvoor je ze hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je emailadres invult voor het
abonneren op een webfeed, dit emailadres niet zal worden gebruikt voor andere doeleinden zoals
het toezenden van informatie of nieuwsbrieven (behalve als dat is aangegeven). Gegevens kunnen
echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via het forum strafbare feiten worden gepleegd of
strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de
Wbp).
Gebruik van persoonlijke gegevens
Hieronder wordt uitgelegd op welke manieren Stichting Melanoom informatie verzamelt tijdens het
gebruik van dit forum en hoe zij met deze informatie omgaat.
1. Cookies

Ten eerste gebeurt dit tijdens het bezoeken van het forum. Door het forum te bezoeken worden er
door de software waarmee dit forum is gerealiseerd enkele cookies op je computer opgeslagen die
door Stichting Melanoom gebruikt worden om het gebruik van het forum voor jou gemakkelijker te
maken. Aan de hand van zo’n cookie kan ons forum je herkennen wanneer je een volgende keer
langskomt op het forum. Het forum kan dan speciaal op jou worden afgestemd; een hulpmiddel om
het gebruik van het forum voor jou nog aangenamer te maken.
Om de privacy van deelnemers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt
verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een
deelnemer te identificeren.
Je hebt de mogelijkheid je webbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal
het gebruik van het forum wel negatief beïnvloed kunnen worden (het kan bijvoorbeeld zijn dat je
daardoor niet alle onderdelen van het forum kan bezoeken).
Mogelijk worden er tijdens het surfen op het forum ook cookies opgeslagen die niet door de
achterliggende forumsoftware aangemaakt zijn. Deze vallen buiten dit privacy statement omdat ze
geen betrekking hebben op de pagina’s die door de forumsoftware gegenereerd worden.
2. Registratie van gegevens
De tweede manier waarop we informatie verzamelen is via de gegevens die je naar ons verstuurt.
Bijvoorbeeld door je te registreren op het forum (de gegevens in je profiel) en door berichten te
plaatsen.
Voor de registratie op het forum van Stichting Melanoom wordt gevraagd om een aantal
(persoons)gegevens te verstrekken. Om een account aan te kunnen maken is het minimaal nodig om
een unieke naam, bij voorkeur je voornaam (eventueel aangevuld met de eerste letter van je
achternaam), een geldig emailadres en een wachtwoord op te geven. Alle andere gegevens die je in
kunt vullen tijdens het registratieproces zijn optioneel. Bovendien bepaal je zelf of deze gegevens al
dan niet zichtbaar zijn voor andere bezoekers.
Je emailadres wordt specifiek gebruikt om je gebruikersnaam en wachtwoord te bevestigen en
eventueel een nieuw wachtwoord toe te sturen. Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven
kunnen wij je emailadres ook gebruiken om je per email te benaderen, bijvoorbeeld voor het
versturen van mededelingen of webfeeds.
Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor het uitvoeren
van statistisch onderzoek.
De informatie in je profiel is beschermd door de wetten omtrent databescherming van het land
waarin dit forum gehost wordt. Je wachtwoord is versleuteld en kan niet terugleesbaar gemaakt
worden, waardoor het op een veilige manier is opgeslagen. Door gebruik te maken van dit forum sta
je toe dat door jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen.
Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter
hierom vraagt. Noch Stichting Melanoom, noch de leverancier van de software waarmee dit forum is
gerealiseerd zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt
zouden worden.

