VERENIGING
GEPENSIONEERDEN
wehkamp.nl

PRIVACYVERKLARING Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het bestuur van de Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl verklaart hierbij:
1. Voor het vastleggen van de gegevens van haar leden maakt de vereniging gebruik van het
stand alone PC leden pakket van Cap Gemini.
2. Zij legt daarin (facultatief) de volgende gegevens vast:
- geslacht
- voorletters
- tussenvoegsel
- (achter)naam
- geboortedatum
- adres
- postcode
- woonplaats
- emailadres
- mobiel telefoonnummer
- vast telefoonnummer
- bankrekeningnummer
- contributiebedrag
- betaalvoorkeur
- inschrijfdatum
- opzegdatum.
3. Uitsluitend de secretaris en/of de penningmeester van de vereniging zijn bevoegd deze
gegevens vast te leggen en/of te wijzigen. Dat geschiedt door het beschikbaar stellen van dit
software pakket aan hen en de toegang tot de gegevens d.m.v. een wachtwoord af te
schermen. Na iedere bewerking maakt het pakket automatisch een back-up.
4. Zij verklaart bovenstaande gegevens nimmer aan derden ter beschikking te stellen.
5. Voor het verzenden van informatie aan haar leden maakt zij gebruik van de n.a.w. gegevens
of het emailadres van het betreffende lid, afhankelijk van het beschikbaar zijn van deze
gegevens.
6. Voor het automatisch incasseren van de contributiebedragen maakt zij gebruik van het
bankgironummer en de opgegeven betaalvoorkeur. D.m.v. een zogenaamde incasso batch
verstuurt zij deze gegevens naar de bank ter afwikkeling. Aan leden die geen gebruik maken
van automatische incasso wordt een nota verzonden; daarvoor worden de n.a.w. gegevens
van het betreffende lid gebruikt.
7. Gegevens van leden die opgezegd hebben worden 2 jaar na de opzegdatum verwijderd.

8. Op de web site van de vereniging (www.vgwehkamp.nl) worden geen persoonlijke gegevens
van hetzij bestuursleden hetzij leden vermeld. De foto’s van de bestuursleden zijn met
toestemming geplaatst.

Zwolle, 25 mei 2018
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