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WIJCHEN-NOORD
e-mail: contact@wvwn.nl
www.wijchennoord.nl
IBAN:NL28INGB0000053739

Privacy en veiligheid
Wijkvereniging Wijchen-Noord is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.wijchennoord.nl
Roerdompstraat 76 6601 DL Wijchen
024-6411388
Veiligheid staat voorop
Wijkvereniging Wijchen-Noord respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte
persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden
gebruikt om u te informeren over activiteiten en nieuwtjes van Wijkvereniging
Wijchen-Noord.
Door Wijkvereniging Wijchen-Noord verzamelde gegevens zullen nimmer worden
uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of
openbaar gemaakt aan andere partijen. In uitzonderlijke situatie (bijvoorbeeld
politie) geven we uw gegevens aan iemand anders, maar dan eisen we dat die
ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruiken
voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wijkvereniging Wijchen-Noord verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van
onze Vereniging en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:











Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Incassowijze
Ingangsdatum lidmaatschap
Digitale Nieuwsbrief

Wijkvereniging legt géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vast.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wijkvereniging Wijchen-Noord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:


Uitvoeren van de ledenadministratie




Verzenden van onze nieuwsbrief en activiteitenoverzicht
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten en of
diensten uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wijkvereniging Wijchen-Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de ledenadministratie netjes uit te voeren.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Nieuwsbrieven
U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervan wordt een apart e-mailbestand
bijgehouden, losgekoppeld van de ledenadministratie. Wilt u geen nieuwsbrieven
meer van ons ontvangen, meld u dan zelf af.
Social media
Stelt u via social media een vraag aan ons of reageert u op een bericht van ons, en
zien we dat voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat
we op uw bericht kunnen reageren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wijkvereniging Wijchen-Noord verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering om te voldoen aan een
wettelijke verplichting..
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen, dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het lidmaatschap van de
vereniging. Daarnaast heeft u het recht om uw lidmaatschap op te zeggen,
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@wvwn.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, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen
we u hierover met ons contact op te nemen via contact@wvwn.nl. Komt u hier niet
met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
Wijkvereniging Wijchen-Noord wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wijkvereniging Wijchen-Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op.

