PLATFORM PARK VEURSEHOUT
PRIVACYVERKLARING
1.Algemeen
De vereniging Platform Park Veursehout (“Platform”) hecht veel waarde aan de bescherming
van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt heldere en transparante
informatie verstrekt over hoe wordt omgegaan met deze persoonsgegevens.
Het Platform houdt zich hierbij aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit brengt met zich mee dat het
Platform:
• Uw persoonsgegevens alleen gebruikt in overeenstemming met het doel, waarvoor
deze aan het Platform zijn verstrekt;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de
beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen;
• Geen van die persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u bij deze hierop wil
wijzen en deze respecteert.
Het Platform is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Indien u na het
doornemen van deze Privacyverklaring of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact
met het Platform wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze
verklaring.
Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal dit onderwerp als vast punt op de agenda
staan. Dan zullen eventuele ontwikkelingen en/of aanpassingen met de vergadering worden
besproken en waar nodig zal goedkeuring worden gevraagd om aanpassingen te
concretiseren.

2. Gebruik van persoonsgegevens van leden
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het afgesloten lidmaatschap.
Persoonsgegevens van leden worden door het Platform alleen gebruikt ten behoeve van de
volgende doelstellingen en/of handelingen:
• Belangenbehartiging van de leden;
• Administratieve doeleinden;
• Versturen van informatie aan de leden;
• Contributie-inning.
Voor de bovenstaande doelstellingen respectievelijk handelingen kan het Platform onder
meer de volgende Persoonsgegevens van u vragen:
• Lid:
o Naam van de organisatie;
o KvK-informatie of andere registratiegegevens;
o Adres;
o Namen bestuursleden;
o Contactpersoon en contactgegevens;
o Bankgegevens.
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•

Afgevaardigde
o Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
o Adres;
o E-mailadres;
o Telefoonnummer.
Uw gegevens worden door het Platform opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
doelstellingen en/of handelingen gedurende de looptijd van het lidmaatschap van het
Platform en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal de wettelijke termijn,
thans zeven jaar, tenzij de wet anders bepaalt.

3. Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die u aan het Platform geeft kan door het Platform aan derde partijen
worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden. Het Platform zal geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen waarmee geen
verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zal het Platform
hierover de nodige afspraken maken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen.
Verder zal het Platform de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dient het
Platform medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens
kan het Platform gegevens delen met derden indien u het Platform hier schriftelijk
toestemming voor geeft.

4. Binnen de EU
Het Platform verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de
EU.

5. Bewaartermijn
Het Platform bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

6. Beveiliging
Het Platform heeft passende technische en organisatorische maatregelen ingesteld om
gegevens van haar leden te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en zal deze regelmatig
toetsen en evalueren. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle bestuursleden die namens het Platform van uw persoonsgegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• Het Platform zal, als dit noodzakelijk mocht blijken te zijn of door leden wordt
verzocht, de persoonsgegevens anonimiseren en zonodig zorgen voor de encryptie
van die gegevens;
• Het Platform maakt back-ups van op computers opgeslagen persoonsgegevens om
deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
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Alle bestuursleden van het Platform zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.

7. Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke het
Platform van u ontvangen heeft. Het verwijderen van die gegevens uit het bestand van het
Platform is alleen mogelijk bij beëindiging van het lidmaatschap en voor zover de wet niet
anders verplicht. U kunt dan bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door het Platform.

8. Klachten
Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens dan wordt u verzocht
hierover direct contact met het Platform op te nemen. Komt u, samen met het Platform, er
niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9. Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan
contact op met het Platform.

10. Contactgegevens
Platform Park Veursehout
Ransuillaan 201, 2261 DC Leidschendam
E-mail: secretariaat@parkveursehout.nl
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 25 juni 2020.
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