Privacyverklaring Vlissingse Ondernemers Centrale (hierna te benoemen als VOC),
gevestigd in , Vlissingen, Postbus 168, 4380 AD
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens: Vlissingen, Troelstraweg 417, 4384 GT info@vocvlissingen.nl
Maroes Raatgever is de functionaris gegevensbescherming van de VOC, zij is te bereiken via
info@vocvlissingen.nl.
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update: 01 juni 2018.
01. Persoonsgegevens die wij verwerken
De VOC verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een
overzicht van de gegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Organisatienaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- telefoonnummer
- website
- facebooksite
- banknummer
02. De VOC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
- Verzenden van onze nieuwsbrief en informatie van belang voor de ondernemers in de binnenstad
van Vlissingen
- Verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen aan leden
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
03. Geautomatiseerde besluitvorming
De VOC neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen
op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
VOC) tussen zit.
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04. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De VOC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren onderstaande bewaartermijn
voor de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam en adresgegevens: 1 jaar nadat de betreffende persoon zich heeft
uitgeschreven uit één van onze nieuwsbrieven.
05. Delen van persoonsgegevens met derden
De in onze verenigingsadministratie opgeslagen en door u verstrekte gegevens worden niet aan
derden verstrekt zonder uw toestemming.
06. Cookies
Op onze websites worden geen gegevens verzameld d.m.v. cookies e.d. die traceerbaarheid van
bezoekers mogelijk maakt.
07. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, ter correctie aan te melden of te laten
verwijderen. Dit kunt u door een verzoek te doen via info@vocvlissingen.nl.
08. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De VOC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@vocvlissingen.nl.
Namens het bestuur VOC:
mevrouw D. Tienpont
secretaris VOC

2

