PRIVACYBELEID van de PVGE Koepel
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de PVGE koepel verwerkt op
verzoek van haar lidverenigingen.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De PVGE koepel te Waalre, 5582GL Primulastraat 46, telefoonnummer 040-2127504.
Het secretariaat betreffende persoonsgegevensbeheer is bereikbaar via
www.pvge.nl/home/u-kunt-ons-vinden
2. Welke gegevens verwerkt PVGE koepel en voor welk doel:
a)
voor- en achternaam, geslacht
b)
adresgegevens
c)
e-mailadres, bankrekeningnummer, pensioennummer
De PVGE koepel neemt genoemde persoonsgegevens op in het leden administratie systeem Leaweb
voor de volgende doeleinden:
a)
uw naam, adres, e-mailadres en bankrekeningen voor gebruik door de lidverenigingen
b)
uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen
en informatie over activiteiten en nieuwsberichten van de PVGE;
c)
uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor contributie betalingen.
2.1 De PVGE koepel heeft de volgende website www.pvge.nl.
Deze website geeft informatie betreffende de activiteiten en nieuwsberichten van de PVGE. Deze
website beheert geen persoonsgegevens anders dan contact informatie betreffende bestuurders
PVGE koepel of commissie leden.
3. Bewaartermijnen
De PVGE koepel verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw
lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de PVGE koepel passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de PVGE koepel gebruik van diensten
van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben de PVGE koepel een
verwerkersovereenkomst.
5. Gebruik van facebook en andere sociale media
Uitingen op facebook of andere sociale media zullen nooit een persoonlijk karakter hebben zonder
toestemming van het betreffende lid.
6. Vragen en klachten
6.1 Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in
artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de PVGE koepel.
6.2 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de
PVGE koepel.
7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden mede via de website bekend gemaakt.

