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Privacy statement MFG Selfkant
Privacy Policy
MFG Selfkant hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij
informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.
MFG Selfkant houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG 2018). Dit houdt in dat wij in ieder geval:



Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;



Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;



Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;



Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de je
persoonsgegeven zijn beveiligd;



Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;



Je wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt (bv via het inschrijfformulier), in het
kader van de administratie van je lidmaatschap. De persoonsgegevens die wij van je verwerken zijn de volgende :



je naam



je adres



verdere contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres



overige gegevens zoals geboortedatum, verzekeringsmaatschappij/verzekeringsnummer etc.

Doeleinden van het gebruik
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.
a) Het administreren van je lidmaatschap
Toelichting:
Als je lid wilt worden in onze vereniging, vragen wij om je contactgegevens via ons inschrijfformulier

b) Het onderhouden van contact met je.
Toelichting:
Je contactgegevens worden bijgehouden en gebruikt voor het onderhouden van contact o.a. m.b.t. het sturen van
uitnodigingen voor activiteiten (bv ledenvergadering / BBQ) en het sturen van rekeningen en/of reminders.
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Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op
basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:



toestemming



op basis van een overeenkomst (inschrijfformulier)



een gerechtvaardigd belang

Toestemming
Als we je toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming
verleend, dan hebt je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
Overeenkomst (inschrijfformulier)
De gegevens op het inschrijfformulier worden strikt confidentieel gebruikt en enkel en alleen geregistreerd in het
belang van het lidmaatschap
Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen
onevenredige inbreuk maken op je privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld je contactgegevens om je uit te nodigen
voor de jaarlijkse BBQ of de ledenvergadering.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Verantwoordelijken m.b.t. de registratie, beveiliging en opslag van je persoonsgegevens
Het Bestuur van MFG Grenshoppers is verantwoordelijk voor het beheer van je gegevens en de naleving van de
AVG wetgeving.

Je rechten
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar
persoonsgegevens. Zo heb je het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt je
bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens of ons vragen dit gebruik te beperken.
Bewaartermijnen
Je persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben
verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.
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