
PRIVACYVERKLARING 

BELANGENVERENIGING 

SCHELLERDRIEHOEK 

1. Inleiding  

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van de Belangenvereniging Schellerdriehoek op het 

gebied van de verwerking van persoonsgegevens. 

1.2. Belangenvereniging Schellerdriehoek heeft leden en verwerkt daartoe persoonsgege-

vens. Ook houdt zij haar website bij en publiceert daarop foto’s waarop bezoekers van de 

Schellerdriehoek te zien zijn. 

1.3. Belangenvereniging Schellerdriehoek gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Ver-

ordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit. 

2. Contact met Belangenvereniging Schellerdriehoek 

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Belangenvereniging Schellerdrie-

hoek wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. 

Telefonisch: 038-4657590 

E-mail:   info@schellerdriehoek.nl  

Website: www.schellerdriehoek.nl  

Post:  Oude Deventerstraatweg 20, 8017 BC Zwolle 

3. Gebruik van persoonsgegevens 

Bij aanmelding als lid van de Belangenvereniging Schellerdriehoek vraagt Belangenver-

eniging Schellerdriehoek u om uw persoonsgegevens op te geven, te weten naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden in de ledenadministratie 

van Belangenvereniging Schellerdriehoek verwerkt. Belangenvereniging Schellerdriehoek 

verwerkt bijvoorbeeld uw mailadres zodat zij u haar nieuwsbrief kan sturen.  

4. Doeleinden 

Belangenvereniging Schellerdriehoek verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer 

van de volgende doeleinden: 

(a) om bij te kunnen houden wie lid is en wie niet; 

(b) contributie innen; 

(c) de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief; 

(d) het toesturen van informatie over door Belangenvereniging Schellerdriehoek  

georganiseerde activiteiten; 

(e) evaluatie van evenementen en dienstverlening; 

(f) uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene LedenVergadering; 

(g) andere activiteiten van de Belangenvereniging Schellerdriehoek, zoals deelname 

aan werkgroepen of commissies. 

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

5.1. Belangenvereniging Schellerdriehoek stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan 

derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze dienstverle-

ning aan onze leden. 

5.2. Indien Belangenvereniging Schellerdriehoek uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt 

Belangenvereniging Schellerdriehoek ervoor dat uw gegevens niet voor andere doelein-

den worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een 
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verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden 

verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. 

5.3. Belangenvereniging Schellerdriehoek zal verder geen gegevens aan andere partijen 

verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.  

6. Beveiliging en bewaring 

6.1. Belangenvereniging Schellerdriehoek neemt passende beveiligingsmaatregelen om 

misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. 

6.2. Belangenvereniging Schellerdriehoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 

noodzakelijk is.  

7. Cookies en profilering 

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgesla-

gen wanneer u de website van Belangenvereniging Schellerdriehoek bezoekt. Op de 

website van Belangenvereniging Schellerdriehoek worden cookies gebruikt om u een op-

timale gebruikerservaring te bieden. Daarmee kunt u eenvoudiger door de website navi-

geren. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in uw browserinstellingen. 

8. Websites van derden 

De website van Belangenvereniging Schellerdriehoek kan verwijzingen naar andere web-

sites bevatten, zoals hyperlinks. Belangenvereniging Schellerdriehoek is niet verantwoor-

delijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. De-

ze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden. 

9. Social media  

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen 

via social media netwerken zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Indien u op deze knop-

pen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media 

netwerk. Lees de privacyverklaringen van het betreffende netwerk om te zien hoe deze 

netwerken met uw persoonsgegevens omgaan. 

10. Wijzigingen  

Belangenvereniging Schellerdriehoek kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. 

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

11. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens 

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Daaronder valt het recht om Belangenvereniging Schellerdriehoek een verzoek te doen 

tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw 

persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u bin-

nen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.  

12. Klachten 

Belangenvereniging Schellerdriehoek hoort het graag indien u klachten hebt over de ver-

werking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

13. Verwerkingsverantwoordelijke  

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is 

de Belangenvereniging Schellerdriehoek. 
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