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SeniorenVereniging Loon op Zand hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens
en dat deze privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SeniorenVereniging Loon op
Zand houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Dit houdt in dat wij in ieder geval:
•
•
•
•
•
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Deze doelen en de inhoud van uw persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, die wij nodig hebben
voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze gegevens nodig hebben om uw
persoonsgegevens te verwerken in onze administratie
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens is gewaarborgd
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze
respecteren

Als SeniorenVereniging Loon op Zand zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via ons secretariaat.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de SeniorenVereniging Loon op Zand verwerkt ten behoeve van
de volgende doeleinden en rechtsgronden:
•
•
•

Deelname aan de activiteiten van de SeniorenVereniging Loon op Zand
Het versturen van mededelingen en bezorging van het maandblad ONS
Het in stand houden van een correcte ledenadministratie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen,
opslaan, verzamelen en verwerken:
•
•
•

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en
eventueel e-mailadres.
Bankrekeningnummer ingeval er sprake is van machtiging tot automatische incasso van de
contributiegelden
Aanmelding bij de KBO Brabant

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze door u zijn verstrekt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van hierboven verstrekte doeleinden
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
•
•

Het innen van contributiegelden (uw bank)
Het up-to-date houden van onze ledenadministratie (KBO Brabant)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen
verwerkingovereenkomst hebben gesloten. Met genoemde partijen (verwerkers) lopen uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden wanneer u ons
hiervoor (schriftelijk) toestemming heeft gegeven. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in
te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking
daarvan.
Ledenadministratie
Voor het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens van de leden van de SeniorenVereniging
Loon op Zand wordt gebruik gemaakt van het systeem Leaweb van KBO Brabant. In dit kader is ook
de AVG van de KBO Brabant hierop van toepassing.
Toegang tot deze ledenadministratie uit hoofde van hun functie hebben de volgende personen:
• De ledenadministrateur
• De secretaris
• De penningmeester
Bewaartermijn
SeniorenVereniging Loon op Zand bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het
doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard na datum van opzegging van het lidmaatschap
of na het schrappen van een lidmaatschapsaanvraag.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
• Alle personen die namens Seniorenvereniging Loon op Zand van uw gegevens kennis kunnen
nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen
• Wij versleutelen de persoonsgegevens als daartoe aanleiding is
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten
• Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
• Het bestuur van de SeniorenVereniging Loon op Zand is op de hoogte van het belang van de
bescherming van persoonsgegevens
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens zoals wij die
van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kunt opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een gedeelte
daarvan) en dit aan het secretariaat van de SeniorenVereniging Loon op Zand kenbaar maken.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of als
u daartoe opdracht geeft, direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
contact met ons op te nemen. Anderzijds heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Wijzigiging privacy statement
SeniorenVereniging Loon op Zand kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen wij u
tijdig op de hoogte brengen.

Loon op Zand, 1 oktober 2018

PRIVACYVERKLARING COMPUTERWERKGROEP
Introductie
Met ingang van 25 mei 2018 is in de Europese Gemeenschap (EG], dus ook in Nederland, de
Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG) van kracht. Hierin wordt, naast rechten van de
burgers, tevens verplichtingen beschreven die verwerkers van persoonsgegevens hebben op te
volgen. Een verplichting betreft het opstellen van een privacyverklaring. De Computerwerkgoep (CWG)
voldoet met onderstaande verklaring aan deze verplichting.
Privacyverklaring
Sinds 2000 verzorgt de CWG, onderdeel van de SeniorenVereniging Loon op Zand en leercentrum van
de landelijke organisatie SeniorWeb (genaamd: Computerwerkgroep KBO-Loon op Zand)
computertursussen en aanverwante activiteiten zoals themabijeenkomsten en het Senioren
Computercafé.
Personen die hebben deelgenomen aan cursussen hebben zich daarvoor opgegeven, waarbij gebruik
is gemaakt van een daarvoor opgesteld inschrijfformulier. Op dit formulier dienden de navolgende
gegevens te worden ingevuld:
o
o
o
o
o
o
o

voor welke cursus men zich opgaf;
Naam (met initialen en roepnaam], adres en woonplaats;
Man of vrouw;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Het operating systeem [OS) van de computer en/of tablet en smartphone;
De geboortedatum (op verzoek van Seniorweb)

Bovenstaande gegevens zijn en worden uitsluitend gebruikt voor zaken die rechtstreeks verband
houden met de werkzaamheden van de CWG, zoals:
o
o
o
o
o

Navraag bij cursisten
Informeren van cursisten
Informeren van docenten
Maken van getuigschriften
Registratie in het historisch archief

Om aan de voorwaarden van het AVG te gaan voldoen worden:
o Van het voornoemde historisch archief maximaal 2 identieke, met een wachtwoord beveiligde
exemplaren op gescheiden locaties bewaard.Deze worden bij toekomstige cursussen bijgewerkt.

o

o

Indien door cursisten gedurende meer dan 2jaar niet meer aan een cursus is deelgenomen alle
persoonlijke gegevens uit het historisch archief gewist, met uitzondering van:
• Man of vrouw en voornaam;
• Geboortedatum. De geboortedatum wordt veranderd in de 1e dag van de betreffende maand
en jaar.
• Woonplaats
• De door de jaren gevolgde cursussen, gekoppeld aan de startdatum van de betreffende
cursus.
Door de (oud)docenten alle papieren en digitale versies van de georganiseerde cursussen ouder
dan 2 jaar vernietigd.
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F.E.C.M. van Nieuwland

