Vereniging Vrienden van Haarlemmermeermuseum De Cruquius
Privacy Statement (vs. 14.06.2018)
De vereniging verwerkt de door u aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.
Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van:
1. het aangaan van een lidmaatschap of
2. het aangaan van een donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige
begunstigingen of
3. u te informeren over en te benaderen voor activiteiten van de Vereniging
4. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Informatie over gegevensverwerking
De Vereniging informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een
lidmaatschap of overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment
vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking.
Omvang en beveiliging van uw persoonsgegevens
De gegevensverzamelingen met persoonsgegevens die de Vereniging bewaart zijn:
1. ledenlijst met naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en jaar van aanmelding
2. correspondentie zoals brieven en e-mails
3. deelnemerslijst jaarlijkse excursie met naam, telefoonnummer en e-mailadres
4. financiële lijst met naam en jaarlijkse betalingen voor lidmaatschap en/of donaties.
De Vereniging zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende
wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen het bestuur
van de Vereniging heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Alle bestuursleden hebben een
geheimhoudingsplicht.
Uitwisseling van uw persoonsgegevens
Uitsluitend indien de Vereniging hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan
toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.
Uw rechten als betrokkene
U kunt bij het bestuur laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien
de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren.
Indien u uw lidmaatschap, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de
fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken
aan het bestuur.
Uw verzoeken aan het bestuur zullen meestal direct maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden
behandeld.
Contact
Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens met betrekking tot
een lidmaatschap, donatie enz. kunt u contact opnemen met het bestuur.

