
Privacystatement Plaatselijk Belang Vilsteren 

maart 2019 

  

Indien je lid wordt van Plaatselijk Belang Vilsteren, of om een andere reden persoonsgegevens aan 

Plaatselijk Belang Vilsteren verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in 

lijn met dit privacybeleid te verwerken. 

Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

 

Plaatselijk Belang Vilsteren verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we ten behoeve van:  

 Het functioneren van de vereniging, zoals: Het bijhouden van het ledenregister  

             tbv. het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering en het innen van         

             contributie. 

 Het behartigen van de belangen van de leden, zoals:  

             Het verzenden van een nieuwsbrief, uitnodigingen en delen van kennis 

   

Afhankelijk van het doel verzamelt Plaatselijk Belang Vilsteren de volgende persoonsgegevens: 

naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, relevante functie en bankrekeningnr.   

  

De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt 

niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.  

  

Plaatselijk Belang Vilsteren verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de 

uitbesteding van activiteiten uit ons werkplan. De persoonsgegevens worden dan op voorwaarde 

van vertrouwelijkheid en eenmalig gebruik ter hand gesteld.  

 

Plaatselijk Belang Vilsteren gebruikt foto- en beeldmateriaal van bijeenkomsten en 

verenigingsactiviteiten voor plaatsing op de website of andere media. 

  

Bij bezoek aan onze website www.plaatselijkbelangvilsteren.nl worden geen cookies 

geplaatst. De website maakt gebruik van Google Analytics.  

 

De secretaris van het Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor de verwerking en de bescherming 

van de persoonsgegevens.  

  

Leden van Plaatselijk Belang Vilsteren hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun 

persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan contact worden 

opgenomen met ons. 

 

Plaatselijk Belang Vilsteren  

tav de secretaris 

info@plaatselijkbelangvilsteren.nl 

 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij 

adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken  

 

http://www.ovkk.nl/

