Privacy verklaring
Dit is de privacy verklaring van TeVoet, vereniging van wandelaars (hierna te noemen
TeVoet), statutair gevestigd te Hilversum.
Het nummer van de Kamer van Koophandel van TeVoet is: 40517799. TeVoet is de
verantwoordelijke voor de registratie van persoonsgegevens.
Bij TeVoet beheert de penningmeester/ledenadministrateur de persoonlijke gegevens van de
leden en donateurs, zoals vastgelegd in de boekhouding, waarvan de ledenadministratie een
onderdeel is. Vragen inzake de registratie kunnen worden gesteld via het e-mailadres
ledenadministratie@tevoet.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 TeVoet?




TeVoet respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website
http://www.tevoet.nl, van haar leden en andere relaties.
TeVoet stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en
gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
TeVoet houdt altijd rekening met uw privacy en houdt zij zich aan de eisen van de
toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer registreren wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
TeVoet registreert uw persoonsgegevens omdat u:






middels een aanmeldformulier gegevens hebt verstrekt;
lid of donateur bent van TeVoet;
in het verleden lid of donateur bent geweest van TeVoet.
leverancier van goederen en/of diensten bent;
afnemer van diensten bent.

De gegevens die we van u vastleggen levert uzelf 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
Voor welke doelen registreren wij uw persoonsgegevens?
TeVoet gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contributiebrieven: We gebruiken uw adresgegevens om de jaarlijkse persoonlijk
geadresseerde contributiebrieven 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 als lid/donateur regelmatig ons blad Lopend Vuur,
Bijeenkomsten: We gebruiken uw gegevens om u uit te nodigen – via de post, e-mail
of telefoon - voor een TeVoet activiteit;
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 persoonsgegevens opdat wij als Vereeniging en belangenbehartiger van
het Onverharde Wandelpad onze missie en doelstellingen kunnen nastreven en u activiteiten
en diensten te kunnen aanbieden die passen bij de Vereniging en haar doelstelling.
Als u TeVoet toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te
gebruiken, dan kunt u deze toestemming 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:




de door ons gebruikte software is geüpdatet naar de laatste versie en we maken
gebruik van een firewall;
toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord
alleen de penningmeester/ledenadministrateur hebben toegang tot de gegevens;

Welke rechten heeft u met betrekking tot 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 ledenadministratie@tevoet.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. We
reageren hier zo snel mogelijk op.

