
PRIVACYVERKLARING

In mei 2018 is de Nederlandse Privacywet vervangen door de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Het uitgangspunt van de Verordening is dat personen geen nadeel 
mogen ondervinden van het feit dat hun gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt. 

De Vereniging Zestig Plus-Arnhem e.o. vraagt aan haar leden de onderstaande gegevens:
 achternaam en voornaam
 e-mailadres
 adres
 telefoonnummer
 geboortedatum

Deze gegevens zijn noodzakelijk om als lid te kunnen participeren in de Vereniging.
De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, namelijk het 
bevorderen van de contacten tussen de leden. Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om 
informatie te sturen die betrekking heeft op de Vereniging. 

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zo goed mogelijk beschermd. Verwerking 
hiervan, zoals het opstellen van een ledenlijst, vindt plaats door een bestuurslid van de Vereniging.
In verband met de uitoefening van hun functie beschikken de contactpersonen over de ledenlijst. 
Over het ter beschikking stellen van een ledenlijst aan individuele leden moet nog een uitspraak 
gedaan worden door de Algemene Vergadering (maart 2019). Persoonsgegevens worden niet 
gedeeld met een andere organisatie.

Leden hebben recht op:
 inzage in zijn/haar persoonsgegevens
 correctie van deze gegevens
 verwijdering van gegevens (dit komt in feite neer op opzegging van het lidmaatschap). Een 

brief, e-mail of telefoontje naar de ledenadministratie is voldoende
 overdracht van gegevens naar een andere organisatie.

Gegevens van leden worden, nadat zij het lidmaatschap hebben beëindigd, verwijderd aan het 
eind van het lopende kalenderjaar, omdat het lidmaatschap tot dan geldig is, tenzij de leden 
aangeven dat deze gegevens meteen gewist moeten worden.

Met betrekking tot het publiceren van foto's op de website en/of in het maandbericht gelden de 
volgende regels:

 foto's die gemaakt zijn in een openbare ruimte mogen gepubliceerd worden. Als een lid 
aangeeft niet op de foto te willen wordt daarmee rekening gehouden

 foto's (portretten) met naam en toenaam mogen slechts gepubliceerd worden als het lid in 
kwestie daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Als een lid van mening is dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of dat deze worden 
misbruikt, kan dat lid contact opnemen met het bestuur van de Vereniging of met de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. De meest recente versie staat op de website. 
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