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Doel van dit Privacy Statement:
Bescherming van de privacy gevoelige informatie door het bestuur van de vereniging VGFD ter
zake de hieronder vermelde persoonsgegevens van haar leden en aspirant-leden.
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Welke persoonsgegevens verwerken we:
Wat we vastleggen zijn uw naam, achternaam, man of vrouw, geboortedatum, e-mailadres,
huis en mobiele telefoon, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en relatie tot Pensioenfonds PMA. Op het moment van contributiebetaling wordt het banknummer bekend maar
niet opgeslagen in onze administratie.
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Wat doen we met deze persoonsgegevens:
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om met u te communiceren. Voor het bestuur
van de vereniging geldt als bindend voorschrift dat adressen of andere privacy gevoelige informatie , zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene, niet verstrekt mogen worden aan
derden.
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Gebruik maken van uw rechten:
Elk verenigingslid heeft het recht inzage te krijgen in datgene wat van hem of haar geregistreerd is, alsmede het recht van aanpassen en verwijderen van deze gegevens. Een interview
in de ‘Knipselkrant’ worden uitsluitend gepubliceerd na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
5
Hoe beschermen we uw persoonsgegevens:
De genoemde persoonsgegevens staan uitsluitend ter beschikking van de bestuursleden van
onze vereniging. Ten behoeve van de vertrouwelijkheid en integriteit zullen zij zich maximaal
inspannen deze gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.
In het geval van beëindiging van een bestuurslidmaatschap draagt het betreffende bestuurslid,
per direct, zorg voor het algeheel overdragen aan de voorzitter (dan wel plaatsvervangend
voorzitter) van de in zijn/haar bezit zijnde persoonsgegevens, zowel in digitale als papieren
weergave.
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Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens:
Zolang als nodig is, echter uiterlijk tot een jaar nadat het overlijden van het lid aan de VGFD
werd meegedeeld.
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Contact en vragen:
Zowel via onze website, alsmede de vermelding van diverse e-mail adressen, heeft men de
mogelijkheid over het bovenstaande vragen te stellen. We streven ernaar deze binnen twee
weken te beantwoorden. Mocht het antwoord meer tijd vergen dan ontvangt u hierover bijtijds
bericht.

