Privacyverklaring
Uitvaartvereniging : “De Laatste Eer” Beerzerveld e.o. is verantwoordelijk voor gebruik van en
verwerking van uw persoonsgegevens
zoals in onderstaande verklaring wordt weergegeven:
1.
-

Contactgegevens:
Website: www. Uitvaartverenigingdle.nl
E mail: herbertholthuis@gmail.com
Contactgegevens van bestuursleden: Zie contactgegevens op de website.
De secr. van de vereniging is de aangewezen Functionaris Gegevensbescherming van de
Vereniging D.L.E te Beerzerveld
en is te bereiken via e-mail adres: herbertholthuis@gmail.com

2. Persoonsgegevens die wij verwerken :
De uitvaartvereniging D.L.E.verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van deze
vereniging en/of gebruik maakt
van de diensten ervan.
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnr.
- E-mailadres
- Bankrek.nr.
3. Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken:
De uitvaartvereniging D.L.E. B.veld e.o. verwerkt uw persoonsgegevens in een ledenbestand
voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Het bijhouden van het lidmaatschap
- Het bijhouden van leden die 18 jr. worden (meeverzekerd met de ouders is tót het 18e
levensjaar)
- Het kunnen aanleveren van leeftijden en geslacht voor een actuarieel rapport.
- U te kunnen bellen of mailen indien nodig om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
- Het verrichten van diensten in het kader van het lidmaatschap.
4. Geautomatiseerde besluitvorming
De uitvaartver. D.L.E.B.veld e.o. gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:
- Ledenadministratieprogramma t.b.v. het bijhouden van adresgegevens en het versturen van
nota’s c.q. het (automatisch) innen van de contributie.
- Spreadsheetprogramma t.b.v. het maken van overzichten
- Administratieprogramma t.b.v. het voeren en beheren van de administratie.
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5. Bewaren van persoonsgegevens.
De uitvaartvereniging D.L.E. B.veld e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Het gaat hier over de gegevens van leden en overleden leden.
Deze gegevens zijn nodig voor het jaarverslag.
6. Beveiligen van persoonsgegevens
De uitvaartvereniging D.L.E. B.veld e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.
Indien u de indruk heeft dat gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik , neem dan contact op met uw bestuur via
de secretaris of een ander bestuurslid.
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
(Verwijderen laatste kan alleen door de secr./penn.m ingeval van
beëindiging van het lidmaatschap).
Een verzoek hieromtrent kunt u richten aan de secr. van de uitvaartvereniging.
Daarnaast heeft u het recht om (eventuele) toestemming voor het verwerken van uw
persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking ervan door de D.L.E. B.veld e.o.
Dat houdt in dat u bij het bestuur een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of naar
en andere, door u genoemde organisatie te sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
(Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ strook, paspoortnr. en BSN nr. zwart).
Wij reageren zsm, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.
8. Het delen van persoonsgegevens met derden
Uitvaartvereniging D.L.E.B.veld e.o. verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit
nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de vereniging
of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijv. voor het aanleveren van gegevens voor
de opmaak van een actuarieel rapport.
9. Klacht(en).
Uitvaartvereniging D.L.E. B.veld e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder
de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.
10. Cookies
Uitvaartvereniging D.L.E. B.veld e.o. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Marienberg,
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