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VERKLARING
In het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat
er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.
In het kader van deze wet is het verplicht om aan de leden van onze vereniging bekend te maken hoe wij
omgaan met persoonlijke gegevens. Dit zijn gegevens die u op ons inschrijfformulier heeft ingevuld toen u
zich als lid van onze vereniging inschreef: de Vereniging Heart-Beat.

Gegevens
Uw privacy wordt door het bestuur van onze vereniging gerespecteerd. Heart-Beat streeft ernaar de privacy
van de leden zo goed mogelijk te waarborgen en vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij
aangaan van het lidmaatschap bij ons heeft aangeleverd. Bij de verwerking van deze gegevens nemen wij
de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze verklaring informeren wij u over
de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.
Wij verzamelen de volgende gegevens:
•

NAW-gegevens

•

Geboortedatum

•

Telefoonnummer(s)

•

E-mailadres

•

De groep waarbij u zich aanmeldt

•

Uw handtekening

•

Betalingsgegevens

•

Toestemming huisarts of specialist.

Wij mogen alleen rechtmatige persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een
wettelijke grondslag. Wij verwerken uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
doelstellingen van onze vereniging, zoals vermeld in het verenigingsstatuut.

3

Doeleinden
Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
•

Vermelding op de ledenlijst van de vereniging

•

Bijhouden en verwerken van de contributiebetalingen

•

Het versturen van mails, nieuwsbrieven, doorgeven van belangrijke mededelingen etc.

•

Organiseren van bijzondere activiteiten, uitstapjes etc.

•

Rechtstreeks benaderen van leden (per brief, mail of telefonisch).

Verstrekken van uw gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. Als dit toch noodzakelijk is zullen wij u daarvoor van
tevoren om toestemming vragen. Verstrekken van gegevens aan derden zal uitsluitend plaatsvinden als een
wettelijke verplichting dit voorschrijft.
Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de in deze verklaring beschreven
doeleinden, tenzij een wettelijke verplichting anders uitwijst. Voor het bewaren van uw gegevens hanteren
wij een wettelijke termijn van 7 jaar. Daarnaast houden wij rekening met bewaartermijnen die voortvloeien
uit andere wettelijke termijnen.
Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen zullen wij passende beveiligingsmaatregelen nemen.
Binnen het bestuur zal een privacybeleid worden opgesteld en geïmplementeerd. Dit privacybeleid zal aan de
leden worden bekend gemaakt.
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u recht op inzage, rectificatie en wissen van uw
gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de
gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen verwerking van uw
gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt dit
kenbaar te maken door een mail te sturen naar de ledenadministratie: heartbeatalmere@gmail.com
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De Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wordt omgegaan met uw gegevens, dan kunt u
hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring aan te passen. De wijzigingen zullen worden bekend
gemaakt aan alle leden via de mail. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u van
de wijzigingen op de hoogte blijft. Wijzigingen worden aangegeven door de datum en versie, rechtsboven op
het voorblad van deze verklaring.

Heeft u vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? U kunt hiervoor terecht bij het
secretariaat van onze vereniging: heartbeatalmere@gmail.com
Almere, 18 februari 2021
Bestuur Heart-Beat.

