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Privacyverklaring

VOKE hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw 
persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In deze privacyverklaring 
leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, hoe en 
waarom we dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw 
persoonsgegevens houden we ons aan de eisen, gesteld door de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijkheid VOKE kent geen aparte Functionaris 
Gegevensbescherming. De verantwoordelijkheid ligt bij de ledenadministrateur. 
Op dit moment is dat de secretaris, bereikbaar op het email-, of postadres.

Overzicht persoonsgegevens.
Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:

• Voor- en achternaam
• Voor- en achternaam partner (optioneel)
• Adresgegevens
• e-mailadres
• Telefoonnummer (optioneel)
• Type lidmaatschap

Doel en grondslag van de gegevensverwerking
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het bijhouden van de ledenadministratie
• Het bijhouden van belangstellende niet-leden
• Het verzoeken om betaling van het lidmaatschapsgeld
• Het zenden van uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering
• Het zenden van uitnodigingen voor evenementen
• Het zenden van nieuwsbrieven en mededelingen
• Het verstrekken van en vragen om nadere informatie 

Verzamelen van gegevens.
• Gegevens van leden ontvangen wij via het aanmeldingsformulier op de 

website of via e-mail.
• Gegevens van belangstellenden ontvangen we uit aanwezigheidsregistratie

bij een bijeenkomst of evenement, eventueel aangevuld met navraag via 
e-mail.

Bewaartermijn.
Na opzegging worden de gegevens in het jaar na de opzegging geanonimiseerd.
Geanonimiseerde gegevens worden onbeperkt bewaard. 
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Verstrekking aan derden
We verstrekken in het algemeen geen gegevens aan derden. Mocht het in het 
kader van een project nodig zijn gegevens aan derden te verstrekken, dan wordt
aan de betreffende leden vooraf individueel toestemming gevraagd.

Rechten
Bij opzegging van uw lidmaatschap wordt uw e-mail adres verwijderd. Voor 
inzicht in geografische spreiding van de leden in de tijd worden alleen 
adresgegevens bewaard zonder persoonsnamen.

Wijzigingen in deze verklaring
VOKE kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op 
onze websites worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam de verklaring 
regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven

D042-01 www.voke  .nl     secretariaat@voke.nl jan 2019

http://www.voke/

