Privacyreglement Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
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.
Doel privacyreglement
Het doel van dit privacyreglement is om u te informeren over:
1.
2.
3.
4.

Welke gegevens de VAB verwerkt;
Waarom die gegevens worden verwerkt;
Wat er met de gegevens gebeurt;
Welke rechten u heeft m.b.t. de gegevensverwerking.

Aard en doel van de gegevens
De VAB verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en
bijbehorende grondslagen:
1. ter noodzakelijke uitvoering van het lidmaatschap, waaronder mede begrepen, het
voeren van een adequate ledenadministratie alsmede het uitnodigen van leden per
post of e-mail voor vergaderingen (art. 6(1)(b) AVG);
2. alsmede voor het - na toestemming - informeren van de leden over activiteiten,
bijeenkomsten, standpunten en nieuws doormiddel van een (digitale) nieuwsbrief
(art. 6(1)(a) AVG).
De VAB legt de gegevens vast in twee bestanden:
3. De ledenadministratie;
4. Een mailingbestand voor het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen en
andere mededelingen.
De VAB verstrekt onder geen enkele voorwaarde gegevens van individuele leden of
overzichten met ledengegevens aan derden.
Om welke gegevens gaat het?
De VAB registreert de volgende gegevens van leden:
1.
2.
3.
4.
5.

Naam, postadres en vestigingsadres;
Naam en e-mailadres contactpersoon;
Datum aanvang lidmaatschap;
Aantal werknemers;
Gegevens voor de facturatie.

De VAB registreert geen andere reguliere dan wel bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat de VAB met mijn (persoons)gegevens om?
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor
normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
Twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens vernietigd, mits aan alle
verplichtingen jegens de VAB is voldaan of zoveel langer als wettelijke verplicht is.
Hoe beveiligt de VAB de persoonsgegevens
De VAB heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies
van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, waaronder de volgende:
1. uitsluitend leden van het bestuur hebben toegang tot de in de ledenadministratie
opgenomen gegevens;
2. bestanden met bedrijfs- en persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal
beveiligde omgeving.
Wat zijn de rechten van de leden m.b.t. hun gegevens?
Op grond van de AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie van uw persoonsgegevens.
In sommige gevallen kunt u ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of het
gebruik daarvan te beperken of daartegen bezwaar te maken. Als u voor een specifiek
doeleinde (bijv. een digitale nieuwsbrief) toestemming heeft gegeven voor het gebruik van
uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Als u
persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in sommige gevallen ook recht om deze
persoonsgegevens te verkrijgen in een vorm/bestand waarin u deze eenvoudig door kunt
geven aan een andere organisatie. Voor het uitoefenen van een van deze rechten, kunt u
een schriftelijk verzoek aan ons sturen.
De secretaris van de VAB is de contactpersoon die de privacy bewaakt. Neem met deze
functionaris contact op als u vragen en/of verzoeken heeft via secretaris@vabamersfoort.nl.
Hebt u een klacht over de nakoming van dit privacyreglement? Neem dan contact op met
het bestuur van de VAB, e-mail info@vabamersfoort.nl. Tevens heeft u het recht om uw
klacht voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Afmelden voor nieuwsbrieven
Een lid kan zich afmelden voor de nieuwsbrief door middel van een opt-out, die in elke
mailing is opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat het desbetreffende lid automatisch uit het
verzendbestand wordt verwijderd.
Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de VAB d.d. 14 mei 2018
en kan tussentijds worden aangepast.

