PRIVACY VERKLARING VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (VGS)
De Vereniging Gepensioneerden Schiphol, hierna te noemen de Vereniging, hecht waarde aan de bescherming
van de door u aan de Vereniging ter hand gestelde persoonsgegevens. In deze privacy-verklaring geeft de
Vereniging informatie over hoe zij omgaat met uw gegevens. De Vereniging voldoet hiermee aan de vanaf 25 mei
2018 van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De zorgvuldigheid waarmee
wij uw gegevens beheren brengt in ieder geval met zich mee dat;
.uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met het doel waartoe deze zijn verstrekt. Het doel
en type persoonsgegevens wordt verderop in deze verklaring aangegeven;
.verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verzameld;
.passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn en worden genomen zodanig dat de beveiliging
van uw gegevens gewaarborgd is;
.geen gegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het doel
waarvoor ze zijn verwerkt;
.u op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en de Vereniging u daarop wil wijzen en
deze ook wil respecteren
WAARVOOR VERWERKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met het doel waartoe deze zijn
verstrekt, t.w. het innen van de contributie, het muteren van gegevens, het verzenden van uitnodigingen voor de
jaarlijkse ledenvergaderingen en u te informeren over en uit te nodigen voor speciale evenementen en
bijeenkomsten zoals in de Statuten is verwoord.
WELKE GEGEVENS DIENEN TE WORDEN OPGENOMEN?
.voorletters, tussenvoegsel, achternaam;
.m/v;
.adres, postcode, plaatsnaam;
.telefoonnummer(s);
.e-mailadres;
.geboortedatum;
.datum van ingang van het lidmaatschap
.bankrekeningnummer.
Aan bestuursleden kan worden gevraagd om paspoort of ID-kopie en BSN-nummer t.b.v. inschrijving of wijziging
bij Kamer van Koophandel en voor overleg met een notaris.
VERSTREKKING AAN DERDEN.
De Vereniging zal nooit of te nimmer uw gegevens aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke instemming,
tenzij dit wettelijk verplicht en/of noodzakelijk is. De Vereniging maakt gebruik van een derde partij t.b.v. het
beheer van de website. Met die partij is een zgn. verwerkersovereenkomst gesloten, waarmee de bescherming
van de persoonsgegevens is gewaarborgd.
WAAR EN HOE WORDEN GEGEVENS BEWAARD EN WIE HEBBEN DAARTOE TOEGANG?
Uw gegevens worden bewaard bij degene die de ledenadministratie beheert. Ze zijn opgeslagen in een excelbestand op een met wachtwoord beveiligde computer op diens huisadres en daar niet toegankelijk. Regelmatig
worden back-ups uitgevoerd. Alleen de penningmeester en secretaris kunnen de ledenlijst opvragen voor
doeleinden als eerder omschreven. Ook zij hebben geheimhoudingsplicht. Ook de aanmeldingsformulieren
worden beveiligd bij de ledenadministratie bewaard. Op het afgeschermde gedeelte van de website is een
verkorte ledenlijst (alleen naam en woonplaats) opgenomen, die uitsluitend toegankelijk is voor de leden met
behulp van een password en gebruikersnaam.
BEWAARTERMIJN

Leden worden uitgeschreven na beëindiging van het lidmaatschap of door overlijden nadat de Vereniging daarvan
in kennis is gesteld. Persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de administratie, aanmeldingsformulieren
worden vernietigd.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
Leden hebben het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van hun gegevens. Ook kan bezwaar worden
gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens (of een deel hiervan) door de Vereniging.
KLACHTEN
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover contact op te nemen
met het Bestuur van de Vereniging (tel. 023-5634698/e-mail bestuur_vgs@schiphol.nl). Leden hebben altijd het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van privacy.
VERANTWOORDELIJKHEID
Het Bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor uitvoering en naleving van de privacy-verklaring.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering op ………..2019

