Privacy Statement
De Vereniging Vitaliteit verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die iets over jou zeggen.
Bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou
herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens
hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als
persoonsgegevens.
Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Welke persoonsgegevens we
verwerken vanwege het lidmaatschap.
Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten en
bijeenkomsten. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw
persoonsgegevens verwerken.
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Vitaliteit verwerkt de volgende persoonsgegevens voor Leden en Donateurs:
Naam (voor- en achternaam en voorletters)
Adres, PC, woonplaats
Telefoonnummer
Geslacht
E-mailadres
Betaalgegevens
2. Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
We houden gegevens bij in onze ledenadministratie. Zo kunnen we onze leden bereiken en van
gerichte informatie voorzien.
Als een e-mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC
geplaatst.
3. Rechten van jou als betrokkene:
Als betrokkene onder de AVG heb je de volgende rechten. We streven ernaar om deze rechten te
allen tijde te waarborgen.
• Recht op informatie en inzage: je kan op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van jou
verwerken. Daarbij kunnen we je ook vertellen waarom we dat doen.
• Recht om vergeten te worden: je kan ons vragen om jouw persoonsgegevens te laten
verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig je gegevens
verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
• Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van je hebben, kan je deze laten
wijzigen. Dit kan via het contactformulier.
• Beperking: als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken,
kan je dit kenbaar maken.
• Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.
4. Bewaartermijnen
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
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5. Grondslagen van de verwerkingen
Het rechtmatig verwerken van gegevens kan voortvloeien uit een wettelijke plicht, of uit het
uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap). In onze statuten en huishoudelijk reglement zijn
onze doelstellingen en afgeleide doelstellingen bepaald.
6. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
• Alle personen die namens vereniging Vitaliteit van je gegevens kennis mogen en kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van
de bescherming van persoonsgegevens.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
7. Verstrekking aan derden
Vereniging Vitaliteit deelt geen persoonsgegevens van haar leden met derden.
8. Foto’s bij activiteiten
Wanneer je aanwezig bent op een door ons georganiseerde activiteit of evenement bestaat de
mogelijkheid dat je gefotografeerd wordt. Wij zijn niet verplicht om je hiervoor toestemming te
vragen, omdat het niet ons doel is om de foto’s te gebruiken om jou te identificeren.
De foto’s worden gemaakt voor sfeerimpressies ter illustratie bij nieuwsberichten en/of
promotionele doeleinden (o.a. flyers en posters).
Ben je zichtbaar op een foto en zou je graag zien dat die foto wordt verwijderd, kun je dit kenbaar
maken door een e-mail te sturen naar info@vitaliteit-apeldoorn.nl .
De foto wordt dan door ons van onze website verwijderd en de foto wordt niet meer gebruikt bij een
eventuele herdruk van het promotie materiaal.
9. De website van vereniging Vitaliteit
Op de website van de vereniging worden geen persoonsgegevens bewaard of opgeslagen.
Op onze website kunnen links staan naar de websites van externe partijen die mogelijk andere
voorwaarden kennen voor het verwerken van persoonsgegevens. Vereniging Vitaliteit is niet
aansprakelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op deze websites van derden.
Cookies
De website maakt geen gebruik van het plaatsen van cookies.
10. Klachten en vragen
Indien je een klacht hebt of een vraag over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken,
dan kun je dit schriftelijk doen via e-mail naar info@vitaliteit-apeldoorn.nl of via de post naar
Vereniging Vitaliteit, Hulkestein 5, 7339 AW, Ugchelen.
Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij zo snel mogelijk contact met je
opnemen. Je klacht wordt in elk geval behandeld en je krijgt binnen 30 dagen een reactie.
Als je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, heb je ook het recht je te wenden tot de
Autoriteit Persoonsgegevens.
11. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen als nieuwe
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je daarom aan dit privacy statement regelmatig
te raadplegen opdat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
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