PRIVACYVERKLARING
In deze privacy verklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij
verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en
welke maatregelen we hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en
transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Wij verwerken persoonsgegevens , als:






u lid bent of wordt van onze vereniging;
u donateur bent of wordt van onze vereniging;
u vriend bent of wordt van onze vereniging;
u zich tijdens activiteiten inschrijft in het gastenboek;
u via het contactformulier om informatie vraagt over onze vereniging.

Wij verzamelen, daarbij de volgende persoonsgegevens:
 van leden, donateurs en vrienden:
o initialen, voor en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres en emailadres
 van diegenen, die zich tijdens activiteiten inschrijven in het gastenboek:
o voor en achternaam, adres en e-mailadres
 van diegenen, die het contactformulier op de website invullen:
o voor en achternaam, adres en e-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens om:
 leden, donateurs, vrienden en overige geïnteresseerden te kunnen informeren
over onze activiteiten;
 contacten te kunnen leggen voor o.a. bezoeken;
 zorg te dragen voor een actuele stand van de ledenadministratie;
 (wettelijke) verplichtingen na te komen;
 aan eisen t.a.v. archivering te voldoen.

Contactadres :
ABN AMRO :
ING
:

Slagveld 30
50.61.14.228
316 788

3231 AN Brielle
t.n.v. Nederlandse Protestantenbond Afd.Brielle
t.n.v. Vrijzinn Geloofsgem NPB Voorne-Putten en Rozenburg

tel.: 0618741119
(IBAN-nr. NL61ABNA0506114228)
(IBAN-nr. NL45INGB0000316788)

U kunt contact opnemen met onze secretaris de heer P. Deur, als u:
 vragen heeft over deze privacy verklaring;
 meer informatie wenst over de wijze waarop wij de persoonsgegevens
verwerken
 inzage wenst in de persoonsgegevens, die wij van u verwerken;
 correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens wenst.
De heer P.Deur is bereikbaar via telefoon 0618741119 of email:pauldeur@hotmail.com,

Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in de privacy verklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische
maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
Foto’s
Wij kunnen groepsfoto’s van leden, donateurs ,vrienden en bezoekers aan onze
activiteiten plaatsen op de website of de Facebook pagina van onze vereniging. Voor
het plaatsen van persoonlijke foto’s zal toestemming van de desbetreffende persoon
worden gevraagd.

Bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Wijzigen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen
daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Vrijzinnigen
Nederland Brielle e.o. op 29 augustus 2018.
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