Privacyverklaring van ”Het
Klokkengilde Kerkrade”
Het Klokkengilde Kerkrade hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan
met persoonsgegevens.
1. Wie zijn wij: ”Het Klokkengilde Kerkrade”.
De vereniging, Het Klokkengilde Kerkrade, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de
verwerking van persoonsgegevens van haar leden en relaties. De contactgegevens van het
Klokkengilde Kerkrade staan op de website alsmede onder aan dit document.
2. Welke gegevens verwerken wij van de leden.
In de ledenadministratie van het Klokkengilde Kerkrade leggen wij de volgende gegevens vast:
1. roepnaam, naam, adres, postcode, woonplaats
2. geboortedatum
3. telefoonnummer
4. bankrekeningnummer
5. datum aanvang lidmaatschap.
6. e-mail adres
Van de relaties verwerken wij de volgende gegevens.
1. naam, adres, postcode, woonplaats.
2. telefoonnummer.
Financiële gegevens.
Wij verwerken uw bankrekeningnummer voor (automatische) incasso van de contributie.
3. Verwerking van persoonsgegevens van leden en relaties.
Persoonsgegevens van leden en relaties worden door Het Klokkengilde Kerkrade verwerkt voor
de volgende doelstelling(en):
1. administratieve doeleinden.
2. communicatie over activiteiten.
4. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens.
1. het aangaan van uw lidmaatschap.
2. het nakomen van wettelijke verplichtingen.
5. Hoe beveiligen we uw gegevens.
1. beveiliging.
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te
beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze
website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.
2. geheimhouding.
We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen daartoe bevoegde
bestuursleden mogen uw gegevens inzien en verwerken.
6. Hoe lang bewaren we uw gegevens.
Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving.

Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Andere
wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moet houden. Uw
persoonsgegevens bewaren we maximaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.
7. Toestemming.
Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming met
inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken.
8. Met wie kunnen we uw gegevens delen.
Het Klokkengilde Kerkrade verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van
de wet is toegestaan en noodzakelijk is. Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te
geven aan de overheid. Het Klokkengilde Kerkrade blijft daarbij de verwerkingsverantwoordelijke
voor de verwerking van uw gegevens.
Het Klokkengilde Kerkrade verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.
9. Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht om de, door u verstrekte gegevens, door ons
te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u
vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voorgenoemde verzoeken.
10. Informatie aan leden over omgaan met persoonsgegevens.
1. Alle leden ontvangen een exemplaar van deze privacyverklaring.
2. Alle leden ondertekenen de bij deze privacyverklaring horende akkoordverklaring.
3. Nieuwe leden ontvangen een exemplaar van de privacyverklaring en ondertekenen de
akkoordverklaring.
4. Deze privacyverklaring is ook te lezen op de website van Het Klokkengilde Kerkrade
11. Aanpassing van de privacyverklaring.
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen,
bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in de rechtspraak.
12. Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van
het Klokkengilde Kerkrade. Heeft u klacht(en) neem dan direct contact met ons. Als u vindt dat
uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens.
Het Klokkengilde Kerkrade
Secretariaat Burg. Vrouenraetslaan 27
6373 VD Landgraaf
weussen@home.nl

