Reumapatiëntenvereniging
Leeuwarden en omstreken
Opgericht 21 mei 1980

Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Reumapatiëntenvereniging
Leeuwarden en omstreken (hierna te noemen: RPV Leeuwarden e.o.) verwerkt van haar leden,
donateurs of andere geïnteresseerden.
Het bestuur van RPV Leeuwarden e.o. hecht een groot belang aan de privacy van u.
Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen hanteert het bestuur een aantal kernwaarden.
▪
▪

▪
▪

▪

Informeren – Het bestuur wilt u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom zij
persoonsgegevens verwerken. Dit doet zij via deze Privacyverklaring.
Verzameling beperken – Het bestuur let er nauwgezet op dat onze verzameling
persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat nodig is voor een goed bestuur en de
door u gevraagde diensten.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Het bestuur geeft geen persoonsgegevens
uit handen aan derden voor marketingdoeleinden.
Beveiligen – Het bestuur neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens
te beveiligen en stellen deze eis ook aan partijen die in opdracht van het bestuur de
persoonsgegevens verwerken.
Recht van inzage en correctie – Het bestuur respecteert het recht van u om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.

In de Privacyverklaring is te lezen hoe het bestuur deze kernwaarden in de praktijk brengt.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
RPV Leeuwarden e.o. KvK 40002607 en is bereikbaar via het secretariaat.

Gebruik van persoonsgegevens
Indien u lid wordt van RPV Leeuwarden e.o., een donatie doet of om een andere reden
persoonsgegevens aan RPV Leeuwarden e.o. verstrekt, deelt u persoonsgegevens met ons en geeft u
uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:
Initialen, achternaam, adres, woonplaats (en/of eventueel postadres), geslacht, geboortedatum,
telefoonnummer, banknummer en e-mailadres.
RPV Leeuwarden e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
▪
▪
▪
▪
▪

Voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
Voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u
verkregen informatie.
Voor het versturen aan leden van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
van RPV Leeuwarden e.o.
Voor de administratie van leden die deelnemen aan de activiteit Oefengroepen “Bewegen in
warm water”.
Voor betalingen af te wikkelen van de door u aangegane financiële verplichtingen met de RPV
Leeuwarden e.o.

RPV Leeuwarden e.o. K.v.K. 40002607 (1-5-2018)

Blad 1 van 2

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld met derden, anders dan met derden die
direct betrokken zijn bij de door de RPV Leeuwarden e.o. georganiseerde activiteit: Oefengroepen
“Bewegen in warm water”. De betrokkenen zijn gehouden de gegevens alleen te gebruiken voor het
doel waarvoor zij van de RPV Leeuwarden e.o. toestemming hebben gekregen.

Beveiliging
1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft RPV Leeuwarden e.o. passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt RPV Leeuwarden e.o. gebruik van diensten van
derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

Bewaartermijn
RPV Leeuwarden e.o. verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw
lidmaatschap en tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd.

Inzagerecht, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens
▪

▪
▪
▪
▪

Indien u uw gegevens wilt inzien, wilt ontvangen of deze eerder wilt laten verwijderen dan de
genoemde maximale bewaartermijn na afloop van het lidmaatschap kunt u een verzoek
indienen bij de functionaris Ledenadministratie.
U kunt uw gegevens niet zelf wijzigen, indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen kunt u dit
schriftelijk melden bij de functionaris Ledenadministratie.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over de Privacyverklaring kunnen worden gericht
aan de functionaris Ledenadministratie
Uw vraag of opmerking wordt door de functionaris Ledenadministratie in behandeling
genomen en zal u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact
opnemen met het secretariaat of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze
pagina. De consequentie kan dan zijn dat u niet opgenomen kan worden of blijven in onze
administratie.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de manier waarop RPV Leeuwarden e.o. met uw persoonsgegevens
omgaat dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Het bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De
wijzigingen zullen via de website bekend gemaakt worden.
Wij adviseren u om regelmatig de website te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte
bent.

Contact
Reumapatiëntenvereniging Leeuwarden e.o.
E-mailadres: secretaris-rpv-lwd@hotmail.com
Postadres (zie de website): www.rpv-leeuwarden.nl
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