Privacyverklaring van de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel
(VGAN)

In deze verklaring informeert VGAN haar leden en donateurs (hierna gezamenlijk aangeduid als
‘leden’) over de manier waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens die zij ter beschikking
hebben gesteld ten behoeve van hun lidmaatschap.
Deze privacyverklaring heeft als doelgroepen:
-

De leden van VGAN om hen te informeren over verwerkingen in verband met hun
lidmaatschap, en
Websitebezoekers om hen te informeren over de wijze waarop hun surfgedrag wordt
bijgehouden.

Wat komt in deze privacyverklaring aan de orde?
1. Welke persoonsgegevens registreert VGAN?
2. De doeleinden waarvoor VGAN persoonsgegevens verwerkt;
3. Hoelang worden de geregistreerde persoonsgegevens bewaard;
4. Beheer en beveiliging van de persoonsgegevens;
5. Aan welke derden worden persoonsgegevens doorgegeven;
6. Het recht van een VGAN lid om een afgegeven toestemming voor verwerking op ieder
moment in te trekken;
7. Het recht van een VGAN lid om een verzoek in te dienen tot inzage, correctie, en/of
verwijdering van persoonsgegevens en het recht van een lid om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens;
8. Geheimhoudingsplicht.
9. Meldplicht

1. Welke persoonsgegevens registreert VGAN?
VGAN registreert persoonsgegevens van de leden en donateurs van de vereniging.
In de ledenadministratie worden de volgende gegevens vastgelegd:
a. Geslacht,
b. Naam,
c. Adres,
d. Woonplaats,
e. Geboortedatum,
f. Telefoon,
g. E-mailadres,
h. APF-nummer,
i. Lidmaatschapsnummer en
j. Bankrekeningnummer.
2. De doeleinden waarvoor VGAN persoonsgegevens verwerkt?
De grondslag voor verwerking van gegevens is de lidmaatschapsovereenkomst. VGAN spant zich in
om de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. VGAN verwerkt alleen die gegevens
van haar leden die het nodig heeft om haar taak uit te kunnen voeren. VGAN informeert haar leden
via haar magazine, website en digitale nieuwsbrieven met betrekking tot pensioenen, zorg en wonen
en stuurt commerciële aanbiedingen (VGAN ledenvoordeel) die voor gepensioneerden interessant
kunnen zijn. Daarnaast organiseert VGAN jaarlijks een ledenvergadering en ledenbijeenkomsten in
de vorm van Regiodagen. Leden betalen jaarlijks contributie aan VGAN om deze belangenbehartiging
mogelijk te maken.
3. Hoe lang worden de geregistreerde persoonsgegevens bewaard?
VGAN hanteert de volgende bewaartermijnen:
a. Persoonsgegevens genoemd onder 1, gedurende de periode van het lidmaatschap.
b. Na beëindiging van het lidmaatschap door opzegging of overlijden worden alle onder 1
genoemde gegevens uit het ledenadministratie systeem verwijderd,
c. Gegevens t.b.v. de financiële administratie worden maximaal 7 jaar bewaard. Hieronder
vallen ook de back-ups van de onder 1 genoemde gegevens die jaarlijks in december en
januari van enig jaar worden gemaakt.
d. Het APF nummer wordt in de ledenadministratie maximaal 1 (één) jaar bewaard.
4. Beheer en beveiliging van de persoonsgegevens.
Het bestuur van VGAN ziet toe op zorgvuldig beheer en een goede beveiliging van de geregistreerde
persoonsgegevens.
5. Aan welke derden worden persoonsgegevens voor verwerking doorgegeven?
Persoonsgegevens worden alleen aan niet-VGAN leden (‘derden’) doorgegeven als daarvoor een
verwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen. In de verwerkingsovereenkomst maakt VGAN
afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Doorgifte van
persoonsgegevens vindt alleen plaats ten behoeve van activiteiten die in overeenstemming zijn met
het statutaire doel van de vereniging. In dit verband worden persoonsgegevens verstrekt aan:

•

Mailchimp t.b.v. het versturen van digitale nieuwsbrieven aan leden

•

MijnInkoperGroep BV t.b.v. het versturen van commerciële aanbiedingen in het kader van
VGAN-ledenvoordeel

•

Internetlab BV t.b.v. het ledenadministratie systeem en de website

•

Editoo BV t.b.v. het versturen van het VGAN magazine

VGAN verstrekt geen persoonsgegevens aan derden die gevestigd zijn buiten de Europese Unie
indien deze partijen niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden daartoe. Wat de verstrekking aan
Internetlab BV betreft, het volgende:
-

Internetlab beheert het ledenadministratiesysteem van VGAN en verzorgt de beveiliging
daarvan;
De geleverde persoonsgegevens worden door Internetlab versleuteld en anoniem verwerkt;
De mogelijkheid om automatisch gegevens met Google te delen is nadrukkelijk
uitgeschakeld;
De cookies van Google Analytics worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten
van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

6. Het recht van een VGAN lid om zijn toestemming voor een verwerking op ieder moment schriftelijk
in te trekken.
Ieder lid van VGAN heeft het recht de vereniging schriftelijk mede te delen dat het zijn/haar
toestemming voor een verwerking in te trekken. VGAN deelt het betreffende lid mede dat de
intrekking is ontvangen en geeft aan wat de eventuele gevolgen voor de informatievoorziening
daarvan zijn.
7. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
VGAN wijst erop dat ieder van haar leden die meent dat de vereniging zijn persoonsgegevens op een
wijze behandelt die strijdig is met de Algemene verordening gegevensbescherming of met de
privacyverklaring van de VGAN het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens:
Contactgegevens:
Internet: Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres (alleen volgens afspraak): Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.
Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Telefonisch spreekuur voor privacyvragen: Telefoon 0900 200 1201 (gebruikelijke telefoonkosten).
Openingstijden: op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

8. Geheimhoudingsplicht.
Iedereen binnen VGAN (Bestuur, medewerker(s) en leden van commissies) die toegang hebben tot
de persoonsgegevens van leden zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Het is, met
uitzondering van medewerkers van de ledenadministratie en de penningmeester, niemand
toegestaan persoonsgegevens uit de ledenadministratie te exporteren en op welke informatiedrager
dan ook op te slaan. Deze geheimhouding is vastgelegd in een bijlage bij de privacyverklaring. Door
deze policy te accepteren verklaart het lid dat hij ingeval hij als vrijwilliger functioneert zich
gebonden acht aan hetgeen ten aanzien van hem in de bijlage is verklaard.
9. Meldplicht.
In het geval van ontdekking van een datalek (een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens)
die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen
heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens zal VGAN binnen 48 uur na ontdekking ervan
beoordelen of zij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkene(n) zal informeren of niet. De
meldplicht geldt enkel indien een lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Onder een datalek wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins
verwerkte gegevens; tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens
een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Bijlage.
Geheimhoudingsverklaring.
Ieder bestuurslid, ieder commissielid, iedere medewerker en iedere vrijwilliger die op welke wijze
ook toegang heeft tot de persoonsgegevens van de leden van de vereniging erkent dat hem/haar
geheimhouding is opgelegd van alle persoonsgegevens van de leden.
Hij/zij verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten
gevolge van zijn/haar activiteiten bij de vereniging hieromtrent bekend wordt en waarvan hij/zij weet
dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
Het is hem/haar dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij de vereniging als na
afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling
te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten te hunner kennis is
gekomen in verband met de persoonsgegevens van de leden van de vereniging.
Hij/zij is zich bewust dat op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen een dadelijk en
ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete groot € 500 (vijfhonderd euro) aan
hem/haar wordt opgelegd, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de vereniging van een
volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan voormeld boetebedrag mocht
belopen.
Deze geheimhouding omvat alle persoonsgegevens van leden van de vereniging waarvan hij/zij uit
hoofde van zijn/haar functie/activiteiten kennis heeft genomen of toegang toe heeft.
Hij/zij zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, enige optische
en/of elektronisch leesbare informatiedragers – niet limitatief hier opgesomd - die betrekking
hebben op persoonsgegevens van leden van de vereniging, bij het einde van zijn functioneren als
vrijwilliger bij de vereniging inleveren dan wel vernietigen.

