Inleiding
Dit is het privacy statement van De Veensche Businessclub, gevestigd te Veenendaal, ingeschreven
bij de KvK onder nummer 68975465. Hierna verder te noemen DVBC.

Wat zijn persoonsgegevens en wat is verwerken?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt
persoonsgegevens met ons als u lid bij ons bent of als u om andere redenen contact met ons hebt.
Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer.
Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. Als u een zzp-er of een eenmanszaak,
vof of maatschap hebt dan zijn die gegevens ook persoonsgegevens want ze zijn direct herleidbaar tot
u in persoon.
Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen
met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De wet noemt bij verwerken: ‘het
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke soorten gegevens gebruiken wij?
DVBC gebruikt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van het doel dat daarmee wordt
nagestreefd.
Denk aan dit soort gegevens:
contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
Doelen van de verwerking van gegevens
Wij kunnen onze activiteiten alleen goed uitvoeren als we daarbij persoonsgegevens verwerken.
Hieronder vallen o.a. ook onderstaande werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•

het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) leden en bezoekers;
het beheren en uitbreiden van ons ledenbestand;
het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met leden;
het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het
gebruik van een archiefbestemming;
het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een lid met een (potentieel) lid tot
stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;

Grondslagen voor verwerking van gegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw
persoonsgegevens:
•
•
•

het uitvoeren van een ledenovereenkomst;
het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke
doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Het delen van uw gegevens
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit
noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat

het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw
persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag
leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende
wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen
te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of
wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.
Beveiliging
Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier,
in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Uw privacy rechten
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage,
rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsmede het recht
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken
van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van
dit statement.
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit
Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden indien u eerst contact met
ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.
Cookies
DVBC maakt op haar website gebruik van cookies. In ons Cookiestatement leest u alles over het
gebruik van cookies door DVBC. Op de websites van DVBC treft u als service regelmatig hyperlinks
aan naar websites van derden. DVBC kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die
partijen met uw gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement van de betreffende
site.
Contact
Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven
contactgegevens:
De Veensche Businessclub
Website: https://deveenschebusinessclub.nl/
E-mail: info@deveenschebusinessclub.nl

