Privacyverklaring Optimistenbond mei 2018
Bij de optimistenbond wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leden. Wij hebben
verschillende gegevens nodig voor een goede administratie van onze leden. Dan zijn de
NAW-gegevens en bankgegevens ingeval de jaarlijkse bijdrage wordt geïncasseerd.
De gegevens worden lokaal opgeslagen in een digitale administratiesysteem. Het systeem is
beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de beheerder van de
administratie.
Leden hebben het recht om de gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als
die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan
contact worden opgenomen met de beheerder van de administratie.
Het interne en externe gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s en video-opnames van leden,
zoals het plaatsen op de website, sociale media, in de nieuwsbrief, wordt alleen met
toestemming van de betrokkenen gedaan. Leden kunnen altijd besluiten om die toestemming
niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Welke gegevens verwerken we?
Alle gegevens die we verwerken zijn nodig voor een correcte leden administratie en
contactgegevens die nodig zijn om met elkaar te communiceren, met name de periodieke
nieuwsbrief. We gebruiken gegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doelen. Er
worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor deze doelen.
Bewaartermijnen
De Optimistenbond bewaart de gegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het
vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een andere wettelijke
verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.
Toegang
De Optimistenbond verleent slechts toegang tot de in de administratie en systemen van de
Optimistenbond opgenomen persoonsgegevens aan personen die dit nodig hebben voor hun
werkzaamheden. De toegang wordt altijd zoveel mogelijk beperkt tot de gegevens die voor
deze werkzaamheden nodig zijn. Daarnaast wordt aan derden slechts toegang verleend indien
dit op grond van de wet moet.
Welke rechten hebben de leden?
Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om de gegevens die een
organisatie digitaal heeft te krijgen, zodat deze makkelijk aan een eventuele andere
organisatie doorgegeven kunnen worden.
Het recht op vergetelheid. Je kunt vragen om al je gegevens te laten verwijderen, dit kan
enkel indien de gegevens niet meer nodig zijn, wanneer er sprake is van onrechtmatige
verwerking of wanneer de wettelijke bewaartermijn verstreken is.
Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens in te zien.
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Recht op rectificatie en aanvulling. Indien er gegevens niet kloppen dan heb je het recht deze
te laten wijzigen.
Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
Indien gegevens onjuist, onrechtmatig of niet meer nodig zijn, of als je om wat voor reden
dan ook bezwaar hebt tegen verwerking van bepaalde gegevens, dan kan je ons verzoeken
deze gegevens niet meer te gebruiken.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het
recht op een menselijke blik bij besluiten. Wij nemen geen gedigitaliseerde besluiten dus dit
recht is niet van toepassing op ons.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Dit is een algemeen recht waar
je je op kan beroepen. Op het moment dat je bezwaar maakt moeten wij direct stoppen met
het verwerken van de desbetreffende gegevens. Er zal dan onderzocht worden of het belang
om de gegevens te verwerken groter of kleiner is dan het bezwaar ertegen. Bezwaar kan bij
het bestuur ingediend worden.
Ten slotte heb je recht op duidelijke informatie over wat wij met de persoonsgegevens doen.
Hiervoor hebben wij deze privacyverklaring geschreven en beschikbaar gemaakt op de
website.
Klachten
Wanneer je van mening bent dat het doen of nalaten van De Optimistenbond niet in
overeenstemming is met de AVG of zoals dat is uitgewerkt in dit reglement, dan dient u zich
te wenden tot het bestuur via de voorzitter fred.van.zwieten@optimistenbond.nl, o.v.v.
“klacht uitvoering AVG/privacyreglement”.
Overeenkomstig de Wet AVG kan de betrokkene zich eveneens wenden tot de rechter of het
College bescherming persoonsgegevens.
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