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Privacy verklaring Gilde Sint Sebastiaan Lage Mierde

Gilde Sint Sebastiaan hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens.
In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. Het Gilde Sint Sebastiaan houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Het gilde St. Sebastiaan is gevestigd te Lage Mierde (hierna te noemen: het gilde) en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40259321. Deze privacy verklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacy verklaring omschrijft
welke persoonsgegevens het gilde verwerkt en voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Het gilde verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien
u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van het gilde;
b. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website,
telefonisch e.d.).
c. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of
hebben gehad.
1.2 Het gilde verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons) gegevens:
a.
b.
c.
d.
e.

voorletters en naam;
geboortedatum;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
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f.
g.
h.
i.
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leeftijd;
geslacht;
rekeningnummer(s);
en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen het
gildewezen;

1.3 Het gilde kan deze gegevens gebruiken om:








het organiseren van het gilde;
uitvoeren van activiteiten;
het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
voorlichting (informatievoorziening);
onderzoek (ontwikkeling in het gildewezen);
handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met het gilde via telefoonnummer 013-5092910 of per email: secretariaat@gildesintsebastiaan.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop het gilde persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die het gilde met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het gilde.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Het gilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy
verklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2 Het gilde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
Uw gegevens te beveiligen.
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4. DERDEN
4.1 Het gilde verstrekt aan derden geen persoonlijke gegevens, alleen als u daar
schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.

5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacy verklaring in de toekomst wordt gewijzigd,
dan stellen wij U daarvan schriftelijk op de hoogte.

Lage Mierde januari 2019.
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