Privacy verklaring
Ondernemers Vereniging Zevenhuizen (OVZ)

Achtergrond
Met het intreden van de Algemene verordening persoonsgegevens (2016/679
AVG) zullen er bij de OVZ ook een aantal aanpassingen plaatsvinden omtrent het
beheren en verwerken van uw persoonsgegevens.

Bescherming van persoonsgegevens

Het bestuur en de gelieerde commissies van de OVZ zullen er ten alle tijden naar
streven om de persoonsgegevens van haar leden zo goed mogelijk te
beschermen en deze niet met derden te delen zonder expliciete toestemming van
de betrokkene leden. Wanneer persoonsgegevens ongevraagd toch bij derden
terecht gekomen zouden (kunnen) zijn, dan zal de OVZ hier melding van maken
overeenkomstig artikel 32 van de AVG.

Verwerken van persoonsgegevens

De OVZ verwerkt alleen de persoonsgegevens van haar leden die bijdragen aan
het besturen van de vereniging en leden die mogelijk betrokken worden bij
activiteiten. De OVZ streeft ernaar om inzage van persoonsgegevens door
bestuurs-/ commissieleden binnen de vereniging tot een minimum te beperken
en alleen die persoonsgegevens aan leden/derden te verstrekken die voor
uitvoering van zijn of haar functie noodzakelijk zijn.

Website

Via de Website van de OVZ is het voor ieder verenigingslid van de OVZ mogelijk
om zijn of haar persoonsgegevens in te zien en deze te laten aanpassen. Via een
mail naar het bestuur van de OVZ kan een lid dit kenbaar maken. De OVZ kan de
zichtbaarheid van een verenigingslid ook zelf aanpassen. Om ongewenste
verspreiding van persoonsgegevens te voorkomen, worden door het bestuur van
de OVZ bij al haar leden standaard deze gegevens afgeschermd.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit

Wanneer iemand zijn of haar persoonsgegevens die opgeslagen staan bij het
bestuur van de vereniging of bij een commissie wil inzien; wil laten corrigeren;
wil laten verwijderen of zichtbaar op de website wil staan, doet ze hiertoe een
schriftelijk verzoek naar het bestuur van de OVZ. Zonder gegronde reden zal het
bestuur van de OVZ hieraan meewerken.

Beëindigen lidmaatschap

Bij het beëindigen van het lidmaatschap door een verenigingslid, zal de OVZ
alleen die contactgegevens bewaren die benodigd zijn om het oud lid in de
toekomst te kunnen benaderen. Alle andere persoonsgegeven zullen worden
verwijderd uit de vereniging.

Contact
Wanneer een van de OVZ leden vragen heeft met betrekking tot AVG of dit
document, dan kan er contact opgenomen worden via het secretariaat van de
OVZ. info@ovzevenhuizen.nl
Wanneer een OVZ lid zijn of haar gegevens in wil zien, kan deze contact
opnemen met het secretariaat van de OVZ of de betreffende commissie.

