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Privacy beleid VVCML  

Mei 2018  

VVCML hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke vertrouwelijke gegevens  
die aan ons worden verstrekt. Daarom wordt er bij VVCML veel belang gehecht aan het informeren van haar  
leden over de manier waarop wij persoonlijke gegevens gebruiken. Daarnaast krijgt iedereen altijd de keuze  
om zelf te bepalen hoe de gegevens worden gebruikt. Hieronder vindt u het beleid van VVCML betreffende de  
privacy van haar leden en andere betrokkenen.  
 

Waarop is het Privacy beleid van toepassing?  

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsinformatie die verzameld of gebruikt wordt door VVCML. 
Hierbij gaat het ook om informatie van onze website en offline-verzamelingen van persoonsgegevens die door 
VVCML worden beheerd. Wanneer er op een andere manier wordt omgesprongen met de privacy dan  
bepaald in dit Privacy beleid, wordt dit expliciet aangegeven.  
 

Waarom zou u uw persoonsgegevens aan VVCML verstrekken?  

De secretaris houdt behoeve van de ledenadministratie een bestand bij van de clubleden, die tevens aan- en 
afmeldingen bijhoudt. Hierbij worden uitsluitend de volgende persoonsgegevens van de clubleden 
geregistreerd: 

 Naam 

 Voornaam 

 Adres 

 Postcode en woonplaats 

 Telefoonnummer 

 Emailadres 

Dit bestand wordt bijgehouden door de secretaris en hebben ten doel:  

 Je lidmaatschap te registreren. 
 Contact te kunnen onderhouden. 

Voor het lidmaatschap en om gebruik te maken van de service van VVCML is registratie van  
persoonsgegevens noodzakelijk. Wilt u beslist niet geregistreerd worden, dan kunt u geen gebruik maken van 
het lidmaatschap van VVCML.  
 

Wanneer u niet wilt dat VVCML meer gebruik maakt van uw persoonsgegevens, kunt u ons dat laten weten 
door contact op te nemen met de secretaris VVCML.  
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Wat gebeurt er met de verstrekte gegevens?  

VVCML verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens  
voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. VVCML verstrekt geen financiële of persoonlijke gegevens aan 
andere partijen, tenzij dit wettelijke verplicht is, noodzakelijk is om uw lidmaatschap te realiseren, onze factuur 
te verwerken en/of fraude te voorkomen of te bestrijden.  
 

Beveiligt VVCML uw persoonsgegevens?  

VVCML hecht waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens en is zich meer dan bewust dat deze  
verantwoordelijkheid heel serieus genomen moet worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bestanden met  
persoonsgegevens af te schermen voor derden en te beveiligen met een wachtwoord, dat regelmatig wordt 
veranderd.  
 

Wat zijn uw rechten?  

Als u eenmaal uw herkenbare persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u te aller tijde deze gegevens 
inzien, laten aanpassen of verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de secretaris VVCML.  
 

Bij opzegging van het lidmaatschap of overlijden worden de gegevens binnen 14 dagen verwijderd uit het 
ledenbestand.  

Tot slot. Elk lid is verplicht om mutaties in zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de 
secretaris. 

 

Wordt dit VVCML privacy beleid gewijzigd?  

VVCML is, in samenwerking met haar leden, voortdurend bezig met het verbeteren van haar privacy beleid. 
Het kan hierdoor voorkomen dat het noodzakelijk blijkt dat onze informatie over gegevensbescherming moet 
worden aangepast.  
 

Wij adviseren daarom regelmatig te controleren of er wijzigingen in deze website zijn aangebracht. Indien het 
wijzigingen betreft die gevolgen kunnen hebben voor de persoonlijke VVCML gegevens van leden, dan  
informeren wij hen hier natuurlijk persoonlijk over.  
 

Het bestuur VVCML  
 


