Algemene
Verordening
Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd,
geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van
persoonsgegevens. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens
binnen de vereniging?
In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door Senioren Vereniging Walcheren (SVW).
Wat zijn persoonsgegevens?
Het zijn gegevens die iets over U zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar U herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres.
Van wie verwerkt de SVW persoonsgegevens?
SVW verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of
hebben gehad. Iedere persoon die zich als lid van de vereniging aanmeldt verschaft de juiste
gegevens aan de ledenadministrateur en verleent hierbij toestemming zijn gegevens in onze
administratie te beheren.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
De ledenadministrateur van de SVW verwerkt de persoonsgegevens in een Excel Spreadsheet.
Waarvoor verwerkt de SVW persoonsgegevens?
Als U lid wilt worden van de SVW hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw
gegevens kunnen we U op de juiste wijze inschrijven als lid.
Als U eenmaal lid van de SVW bent, dan willen we U goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam
en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met U te onderhouden en U te informeren over
lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als U een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om U
zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Ook zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van
administratieve processen rondom contributie en verzending activiteitenkalenders en andere voor U
van belang zijnde informatie.
Verwerkt de SVW ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid,
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd.
Ook slaan wij geen gegevens op die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSNnummer en dergelijke gegevens.
Hoe gaat de SVW met uw persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal
gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Documenten waarop persoonlijke gegevens staan vermeld moeten, nadat het doel waarvoor ze zijn
aangemaakt niet meer van toepassing is, met een papiervernietiger worden vernietigd.
Kan ik zien welke gegevens de SVW van mij verwerkt?
Na een schriftelijk verzoek of een e-mail aan de ledenadministrateur wordt U in kennis gesteld van
de gegevens die wij over U geregistreerd hebben.
Wie hebben toegang tot de gegevens?
De gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur en worden door hem of haar ter
beschikking gesteld aan de secretaris van de vereniging met het doel de contacten met de leden te
kunnen onderhouden.
Geen enkele andere persoon of organisatie heeft inzage en toegang tot de ledengegevens en deze
worden ook niet aan derden verstrekt.
Welke gegevens worden door de SVW geregistreerd?
Lidnummer
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon
Sexe
Contributiebedrag
E-mailadres
Betaalstatus
Begindatum lidmaatschap
Mutatiedatum lidmaatschap
Opzegdatum lidmaatschap
Welke communicatie met de leden?
Leden krijgen aan het einde van een kalenderjaar een factuur aan het huisadres toegezonden voor
het voldoen van de jaarlijkse contributie voor het volgende kalenderjaar.
Leden die geen e-mail adres hebben opgegeven krijgen periodiek de activiteitenkalender aan het
huisadres toegezonden.
Leden met e-mail adres krijgen periodiek de activiteitenkalender, themamiddag herinneringen en
incidentele berichtgeving per e-mail toegestuurd.
Deze e-mail verzendingen zijn geadresseerd met Blind Carbon Copy (BCC), zodat e-mailadressen
van andere leden niet herkenbaar zijn.

Lenie van de Ven-Polderman,
SVW coördinator-administrateur,
Wachttoren 20,
4336 KL Middelburg.
 0118-624714
admin.svw@zeelandnet.nl
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Ondergetekende,

Naam:

Adres:

Woonplaats:

verklaart hierbij dat de door de Senioren Vereniging Walcheren aan hem / haar ter beschikking
gestelde persoonlijke gegevens van de leden, uitsluitend gebruikt zullen worden ten behoeve van
het doel waarvoor ze aan hem / haar ter inzage worden gegeven.

Middelburg,

Datum:

Handtekening:

