Privacyreglement van de Oranjevereniging Ermelo
1. Introductie
Dit is het privacyreglement van de Oranjevereniging Ermelo, verder aangeduid
als „de Oranjevereniging“. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de
Oranjevereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens
worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de
Oranjevereniging.
De Oranjevereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar
leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en
bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Oranjevereniging
houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens worden door de Oranjevereniging verzameld voor de in het
volgende lid genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Oranjevereniging
ter beschikking doordat u uw gegevens heeft ingevuld op het betreffende
formulier, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens
betreffen uw identiteit en contactgegevens (naam, adres, en, indien opgegeven,
e-mailadres en telefoonnummer). Tevens de datum waarop men lid is geworden,
en, als men heeft aangegeven de contributie per automatische incasso te willen
betalen, uw bankrekeningnummer. Daarnaast slaat de Oranjevereniging notulen
van vergaderingen op, met de presentielijsten van de aanwezigen. De
Oranjevereniging publiceert geen foto's van personen die daarvoor geen
toestemming hebben verleend of, in het geval van minderjarige personen,
waarvoor geen toestemming is verleend door ouders of voogd. Algemene
gegevens met betrekking tot het bezoeken van de website van de
Oranjevereniging worden niet verzameld.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
- om contact met u te kunnen opnemen en/of informatie toe te kunnen sturen
- voor het bijhouden van een ledenadministratie
- voor het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens zijn bekend bij het bestuur van de Oranjevereniging. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Oranjevereniging blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
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5. Geen commercieel gebruik
De Oranjevereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren,
verdelen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, zonder uw
voorafgaande toestemming.

6. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en
volledig zijn. de Oranjevereniging kan u bij het verstrekken van valse identiteiten,
onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de
verenigingsactiviteiten of delen ervan ontzeggen.

7. Bewaren van persoonsgegevens
De Oranjevereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden
verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Ten behoeve
van archivering, geschiedschrijving en incidentele communicatie bewaart de
vereniging langer dan de wettelijk verplichte termijn beperkte (contact)gegevens.
Deze worden desgewenst op het eerste verzoek van de betrokkene verwijderd.

8. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Oranjevereniging neemt te allen tijde passende technische en
organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Omdat de
Oranjevereniging een ANBI-status heeft, is de financiele administratie openbaar.
Daarom is de ledenadministratie losgekoppeld van de financiele administratie.
Betalingen van leden worden geregistreerd in de financiele administratie, maar
worden geanonimiseerd, d.w.z. er worden alleen lidnummers genoteerd en geen
namen. Back-ups van onze administratie worden versleuteld bewaard.
Wachtwoorden zijn alleen bekend bij de bestuursleden, en in geval van een
aftredend bestuurslid wordt het wachtwoord gewijzigd.

9. Verwijzingen naar andere websites
De website van de Oranjevereniging kan verwijzingen naar websites van andere
partijen bevatten. De Oranjevereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik
van uw persoonsgegevens door die andere partijen. de Oranjevereniging raadt u
aan om het privacybeleid van de desbetreffende partijen te raadplegen.
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10. Uw privacyrechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. U hebt het recht om correctie,
beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt
u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken
tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens
berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt een
verzoek
tot
inzage,
correctie
of
verwijdering
sturen
naar
oranjeverenigingermelo@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 bij
het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto
en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, dit ter bescherming van uw
privacy. De Oranjevereniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
uw verzoek reageren. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het
gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wanneer u geen email meer wilt ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuws van de
Oranjevereniging dan kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris van de
Oranjevereniging via oranjeverenigingermelo@gmail.com.

11. Wijzigingen van het privacy-beleid
Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor om het
privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen moeten passen binnen de
wetgeving aangaande privacybeleid. Het bestuur zal de leden over eventuele
wijzigingen informeren.
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