Privacyverklaring van de Vrienden van Den Haag

1. Met het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Den Haag heeft u uw naam- en
adresgegevens aan de vereniging ter beschikking gesteld.
2. Met deze gegevens heeft de Vereniging uw lidmaatschap verwerkt.
3. Deze gegevens bestaan uit :
- naam
- adres, huisnummer en woonplaats
- telefoonnummer
- geboortejaar
- Indien aanwezig: e-mailadres
4. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het registeren van uw lidmaatschap en het
toezenden van ons verenigingsblad Ons Den Haag en de digitale nieuwsbrief en andere
ledenpost. Op de daarvoor noodzakelijke adresstickers staan uw adresgegevens vermeld. Om
geheimhouding te waarborgen sluiten wij met de drukker van ons verenigingsblad een
verwerkingsovereenkomst, waarbij wordt overeengekomen dat de gegevens niet aan derden
ter beschikking worden gesteld.
Met ‘geboortejaar’ doet het bestuur niets; het geeft een indruk van de leeftijdsopbouw van
de vereniging
5. Ten behoeve van uw lidmaatschap worden de gegevens verwerkt door een daartoe
aangewezen functionaris binnen de Vereniging, die deze gegevens niet aan derden ter
beschikking stelt dan uitsluitend ten behoeve van de activiteiten van de vereniging.
6. Met ingang van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
per 25 mei 2018 hebben de leden een inzagerecht in de gegevens die worden geregistreerd
alsmede de bevoegdheid om ons te laten weten welke van voormelde gegevens een lid
wenst te laten verwijderen. Uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap worden
de gegevens verwijderd.
7. Ten behoeve van de betaling van de jaarlijks verschuldigde contributie en van de bijdragen
voor activiteiten en excursies hebben de penningmeester alsmede de waarnemend
penningmeester, de excursie -en ledenadministratie tevens het nummer van de
bankrekening waarmee de leden hebben betaald. Deze bankgegevens worden echter niet in
lijsten geregistreerd.
8. In geval van excursies worden de namen van de leden, die zich aanmelden, niet aan derden
ter beschikking gesteld, tenzij de plaats waarnaar de excursie zal plaatsvinden daar om
veiligheidsredenen naar vraagt. De werkgroep activiteiten en excursies zal dat expliciet
vermelden bij de aankondiging van de excursie en gaat ervan uit dat de leden met het
intekenen op de excursie toestemming verlenen voor het doorgeven van de namen.
9. De vereniging Vrienden van Den Haag betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de
verwerking van de gegevens van haar leden en beoogt niet meer gegevens te beheren dan
strikt noodzakelijk is voor de instandhouding van het ledenbestand in het belang van de
leden en de vereniging.

