PRIVCACY BELEID VION
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze
wetgeving is van toepassing wanneer er sprake is van een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op
natuurlijke personen. In deze privacy beleid informeren we u over de soort gegevens die we
verwerken, het doel voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten
aanzien van uw eigen gegevens. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan
gerust contact met ons op.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de penningmeester Peter Michels,
p/a Essebaan 15C, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, tel: 0180-310667, e-mail: peter@michelsbv.nl
2. Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel
Voor het uitvoeren van de activiteiten van de Vion verwerken wij gegevens om onze activiteiten zo
goed mogelijk uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan de volgende bedrijfs- persoonsgegevens:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
- financiële gegevens, bijvoorbeeld voor contributies;
- bedrijfsgegevens voor het historisch archief, denk aan jubilea.
Wij verwerken de bedrijfs- persoonsgegevens gericht op onder meer de volgende activiteiten:
- voor activiteiten waaraan je mogelijk wilt deelnemen, b.v. voor het versturen van uitnodigingen en
informatie over deze activiteiten;
- voor de vrijwilligers bij de activiteiten;
- voor de financiële administratie.
- voor het informatie verstrekken m.b.t. lokale en regionale ontwikkelingen die voor uw onderneming
relevant kunnen zijn.
3. Bewaartermijnen
Wij verwerken en bewaren de bedrijfs- persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap
en tot maximaal twee jaar na afloop van je lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde
bewaartermijn zullen wij deze gegevens vernietigen, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op
grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde gegevens langer te bewaren. In dat laatste
geval zullen uitsluitend deze specifieke gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard
blijven.
4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je bedrijfs- persoonsgegevens hebben wij passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden jouw gegevens beveiligd tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging.
5. Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken bedrijfs- danwel persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we alleen
doen als daarvoor toestemming is gegeven of als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een
rechterlijke uitspraak.

6. Klachtrecht
Indien je het niet eens bent met de wijze waarop wij jullie gegevens verwerken of omgaan met jullie
rechten neem dan contact met ons op. Wij zullen dan met je in overleg treden om tot een passende
oplossing te komen. Wij zijn altijd bereid om gegevens te verwijderen. Er kan een klacht worden
ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
7. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan in de toekomst gewijzigd worden. De wijzigingen zullen via de geëigende
kanalen, waaronder e-mail, brief en/of bijeenkomsten, bekend worden gemaakt
Het bestuur van de Vion

