Privacy verklaring
Dit is de privacy verklaring van de Ouder-Verwantenvereniging Merwebolder-Lingebolder
(hierna te noemen OVV), gevestigd Touwbaan 1 te 3363 WB Sliedrecht.
Het nummer van de Kamer van Koophandel van OVV is: 40321409. De OVV is de
verantwoordelijke voor de registratie van persoonsgegevens.
Bij de OVV beheren de penningmeester en het secretariaat de persoonlijke gegevens van de
leden en donateurs. Vragen inzake de registratie kunnen worden gesteld via het e-mailadres
ovv@asvz.nl
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken
van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u hebben
geregistreerd, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u hebt.
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij registreren van leden en donateurs.
Wat is het algemene privacy beleid van de OVV?




OVV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://ovv.asvz.nl,
van haar leden en andere relaties.
OVV stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en
gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
OVV is voortdurend op zoek naar manieren om haar informatiestroom te verbeteren
en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.
Daarbij houdt de OVV altijd rekening met uw privacy en houdt zij zich aan de eisen
van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
De OVV registreert uw persoonsgegevens omdat u:




door middel van een formulier gegevens invult en achterlaat via de gangbare
kanalen, zoals per post of e-mail;
lid of donateur bent van de OVV;
in het verleden lid of donateur bent geweest van de OVV.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Het gaat dan om de
volgende gegevens:
Aanhef: mevrouw, de heer of familie;
Naam met voorletters;
Woonadres: straat, huisnummer, postcode en plaats;
Telefoonnummers
e-mailadres
relatie tot bewoner (indien van toepassing)
Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?
De OVV gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contributiefacturen: We gebruiken uw adresgegevens om de jaarlijkse persoonlijk
geadresseerde contributiefacturen te verzenden;
Communicatie: We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen
als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor afhandelen van gestelde vragen. Daarnaast sturen
wij u regelmatig een nieuwsbrief en als u daar toestemming voor hebt gegeven een
nieuwsflits via e-mail;
Bijeenkomsten: We gebruiken uw gegevens om u uit te nodigen – via de post, e-mail of
telefoon - voor een vergadering of voorlichtingsbijeenkomsten;
Wet- en regelgeving: We verstrekken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond
van wet- en regelgeving verplicht zijn, bijv. Belastingdienst (giften).
Wat zijn de grondslagen voor de registratie?
Wij registreren uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor de
ledenadministratie en verenigingsdoeleinden. U heeft daartoe door middel van een
aanmeldingsformulier toestemming verleend.
Als u de OVV toestemming hebt gegeven om voor verenigingsinformatie uw
persoonsgegevens te gebruiken, dan kunt u deze toestemming – voor zover niet betrekking
hebbende op de naam en adres gegevens die voor het lidmaat- c.q. donateurschap
onlosmakelijk verbonden zijn met de boekhouding - op ieder moment intrekken op dezelfde
wijze als waarop u deze hebt verstrekt.
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde
handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:




onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
alleen voormelde bevoegde personen resp. hun opvolgers kunnen bij de gegevens;

Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de
gegevensregistratie in te trekken of bezwaar te maken tegen de registratie van uw
persoonsgegevens.
In verband met de koppeling met de boekhouding kunnen naam en adres van betalende
leden en donateurs niet worden verwijderd in verband met fiscale voorschriften.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de registratie van uw persoonsgegevens
sturen naar ovv@asvz.nl
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, de
twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een IDkaart, ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek.
Binnen vier weken ontvangt u van ons reactie.

