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Vereniging van Oud-Medewerkers

Privacy statement
De Vereniging van Oud Medewerkers van Avans Hogeschool respecteert de privacy van zijn leden en
relaties die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging. Wij verwerken uitsluitend
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken als Nederlandse
vereniging.
Uitgangspunt
Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op
behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hierbij zorgen wij voor een goede balans tussen ons belang en uw
belang als betrokkene om eigen keuzes te maken over uw persoonsgegevens.
Reikwijdte
Dit privacy statement heeft betrekking op alle verwerkingen die onder verantwoordelijkheid van de
Vereniging van Oud Medewerkers van Avans Hogeschool plaatsvinden. Het gaat niet alleen om
verwerkingen via de website(s) van de vereniging, maar ook om verwerkingen in de administratieve
processen en in de ondersteunende systemen, die daartoe door de vereniging worden gebruikt .
Doel verwerkingen
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
• Uitnodigingen voor bijeenkomsten, activiteiten en vergaderingen
• Beschikbaar maken van informatie relevant voor de leden
• Innen van de contributie en kosten voor activiteiten
• Informeren van de leden bij overlijden
• Beveiliging en verbetering van onze website
Uw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Het bestuur houdt
een verwerkingsregister bij. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt. Na verloop van de termijn vernietigen wij de
gegevens.
Verstrekking aan derden
De vereniging schakelt Avans Hogeschool in voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij
waarborgen dat Avans Hogeschool handelt conform de privacywetgeving. De vereniging zal geen
persoonsgegevens buiten de EU doorgeven.
Beveiliging
De vereniging draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau. Er is voorzien in passende
technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht
onnodige of onrechtmatige verzameling en verwerking te voorkomen.
Datalek
Mochten gegevens onverhoopt toch in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens
mogen hebben, dan is er sprake van een datalek. U kunt een vermoeden van een datalek melden aan
de voorzitter van de vereniging.
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Rechten van betrokkene
U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke
gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke
privacywetgeving heeft, zoals het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke
gegevens. Dien uw verzoek of klacht in via vom@avans.nl .
Wijzigingen
De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Wij adviseren u daarom regelmatig dit statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

