VOLKSDANS VERENIGING F.D.P. PRIVACYVERKLARING
In deze Privacy Verklaring informeren wij je over welke gegevens wij verwerken en waarom. Lees deze
informatie aandachtig door zodat je begrijpt hoe wij gegevens verwerken en wat jouw rechten daarbij zijn. Dit
document geldt vanaf 25 mei 2018.

Wat voor soort informatie gebruikt Volksdans Vereniging F.D.P.
Er zijn twee algemene categorieën van informatie die we verzamelen en/of opvragen.

1. Informatie die je ons geeft
We verwerken gegevens die we van je ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer je lid wordt of wanneer je contact
met ons opneemt.
Leden informatie
Om het mogelijk te maken voor ons om onze diensten aan te bieden en voor jou om gebruik te maken van
onze diensten, vragen wij je om bepaalde informatie te verstrekken, zoals je volledige naam, e-mailadres,
telefoonnummer, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.
Communicatie informatie
Wanneer je contact opneemt, verzamelen wij informatie over de reden van dit contact en alle informatie die
je aan ons verstrekt via de telefoon of e-mail.
Andere informatie
We kunnen je vragen om ons feedback te geven over ons via een e-mail of online enquête. We stellen
feedback zeer op prijs en verwerken alleen persoonsgegevens (e-mailadres).

2. Informatie die we automatisch verzamelen
Wanneer je onze website bezoekt, worden enkel en alleen loggegevens verzameld. Wij maken geen actief
gebruik van zogenoemde cookies.
Loggegevens
We verzamelen automatisch bepaalde informatie die door je internetbrowser wordt verzonden wanneer je
onze website bezoekt. Deze informatie omvat onder andere: details over de manier waarop je van onze
website gebruik maakt (inclusief links voor toepassingen van derden), IP-adres, bezoektijden, hardware- en
software-informatie en informatie over het apparaat dat je hebt gebruikt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de informatie?
Hieronder kun je lezen voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken.
Wij gebruiken jouw gegevens om aan onze verplichtingen jegens jou te voldoen. In dit verband gebruiken we
jouw gegevens om:
 de website in een formaat te tonen dat overeenkomt met jouw internetbrowser en het apparaat dat je
gebruikt
 ondersteuning te bieden via verschillende kanalen, zoals e-mail en telefoon
 je statusupdates, facturen en/of betalingsherinneringen te sturen per e-mail, sms, of andere directe
berichten
 onze interne administratie op orde te houden

Wanneer wordt informatie aan derden verstrekt?
Volksdans Vereniging F.D.P. verstrekt geen informatie uit haar administratie aan derden.
Op onze website kun je knoppen vinden van andere sociale platforms. Wanneer je hierop klikt, kan het
relevante platform deze activiteit registreren om jouw ervaring op het sociale platform te verbeteren.
Wanneer we (wettelijk) verplicht zijn/worden, kunnen we jouw gegevens bekendmaken aan derden:
 om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gerechtelijke bevelen
 om samen te werken met autoriteiten zoals de politie of de Belastingdienst

Hoe beveiligen we jouw informatie en hoe lang bewaren we de informatie?
We nemen beveiliging van jouw gegevens serieus en hebben technische beperkingen om jouw gegevens te
beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging.
We bewaren jouw persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn
verzameld of gebruikt worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de
wet.
Na de betreffende periode, zullen wij jouw informatie verwijderen of anonimiseren.

Hoe kun je jouw informatie beheren?
Indien je wilt weten welke gegevens wij van je hebben, kun je ons vragen je een overzicht te
verstrekken. Ook kun je ons vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. JE kun dit doen door een
e-mail te sturen naar folkloredans@hotmail.com onder vermelding van ‘Gegevens uitvraag’.
Geef in het onderwerp aan of het om een toegang- of verwijderingsverzoek gaat. Hierdoor kunnen we je
sneller helpen. Houd er rekening mee dat wij in dergelijke gevallen om aanvullende informatie kunnen
vragen om jouw identiteit te bepalen, zoals een kopie van je identiteitsbewijs. Bovendien willen we je laten
weten dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren om te voldoen aan de nationale wet- of
regelgeving (bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke belastingwetgeving), om fraude te voorkomen en
te bestrijden.
Wanneer je ons toestemming heeft gegeven voor bepaald gebruik van je gegevens door ons kun je
eenvoudig je toestemming intrekken.

Wat moet je doen in het geval van privacy schending?
Als je denkt dat we jouw rechten hebben geschonden, verzoeken wij je vriendelijk om ons hiervan op de
hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar folkloredans@hotmail.com onder vermelding van ‘privacy
schending’. Dit stelt ons in staat om de situatie zo snel mogelijk te onderzoeken. JE kunt ook een klacht
indienen bij de relevante nationale toezichthoudende autoriteit.

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?
Volksdans Vereniging F.D.P. is te allen tijde gerechtigd haar Privacy Verklaring te wijzigen of aan te vullen
door een gewijzigde versie te publiceren. De meest actuele versie is te vinden op onze website.
Indien een wijziging, of aanvulling, jouw rechten of verplichtingen op significante wijze beïnvloedt, zullen wij
je hiervan door middel van een e-mail of brief op de hoogte brengen.

Contact
Als je vragen hebt over deze verklaring, kun je op elk moment contact met ons opnemen via:
folkloredans@hotmail.com.

