Toelichting toepassing Algemene verordenin persoonsgegevens (AVG) van het bestuur van de
VNW.

Waarvoor verzamelt de VNW persoonsgegevens.

Waarvoor niet?
Onze Vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, of van
bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij ten onrechte persoonlijke
gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via wubbomuntinga@gmail.com. Indien
de constatering terecht is, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor wel?
De VNW verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in een bestand, uitsluitend inzichtelijk voor
bestuursleden van de VNW, die nodig zijn voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze jaarverslagen, notulen en uitnodigingen, jaarfactuur en overige correspondentie
naar leden.,
- Om goederen, ons verenigingsblad en lidmaatschapsbadge aan de leden te leveren.

Aan overheidsorganisaties wordt inzage in de ledengegevens verleend op grond van vordering door
de Nederlandse justitie of op basis van wettelijke voorschriften..

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens.
De VNW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende termijnen:
1. Van actieve leden: zolang het lidmaatschap bestaat + de wettelijke minimum bewaartermijn.
2. Van ex-leden, introducees en geroyeerde leden: de termijn die door de wetgever als minimum
is vastgesteld, of in de toekomst eventueel wordt vastgesteld.
3. Van overleden leden: evenals onder 2. De AVG is niet van toepassing op overledenen. Maar
om praktische redenen qua archivering blijven die gegevens gedurende dezelfde termijn
bewaard.

Verkoop gegevens.
De VNW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de
uitvoering van onze taken in de relatie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De VNW blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken.
De VNW website gebruikt alleen technische-, functionele-, en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw digitale apparatuur. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies via instellingen op uw internetbrowser.
.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
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 VNW 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 wubbomuntinga@gmail.com. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De VNW wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gevolgen van niet volledige/correcte opgave persoonsgegevens.
Uw bestuur wil weten wie de leden zijn. Daarvoor worden niet meer gegevens verzameld dan nodig is.
Gaat een lid daarmee niet akkoord, dan kan het lidmaatschap niet tot stand komen c.q. blijven
bestaan.

Actueel houden ledengegevens.
Het is belangrijk dat we over actuele basisgegevens van onze leden beschikken. Wij vragen u dan ook
om wijzigingen door te geven aan de secretaris, de heer H. Bouwman, h.bouwman6@chello.nl.

