Algemene Verordening Gegevensbescherming
Aan de leden van Stichting Handelscentrum Beekerhoek,
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Nieuw in deze wet is:
•

de leden van een vereniging of stichting toestemming moeten geven voor het gebruik van
hun persoonlijke gegevens, waarbij sprake moet zijn van een duidelijke actieve handeling.
Bijvoorbeeld een (digitale) schriftelijke of mondelinge verklaring. Het moet in elk geval
volstrekt helder zijn dat er toestemming is verleend.

•

de toestemming moet ook steeds gelden voor een specifieke verwerking en een specifiek
doel.

•

De vereniging of stichting moet aan kunnen tonen dat er een geldige toestemming is
verkregen.

Om aan deze eis te voldoen informeert Beekerhoek al haar leden schriftelijk van het gewijzigde
aangescherpte privacybeleid en vraagt haar leden om akkoord te gaan met onderstaande
privacyverklaring.
Voor Stichting Handelscentrum Beekerhoek (Beekerhoek) is het, om haar activiteiten goed uit te
kunnen oefenen en ter verwezenlijking van haar doelstellingen, noodzakelijk om over de
persoonsgegevens te kunnen beschikken, bijvoorbeeld voor ledenlijsten.
Ook aan de eis dat de leden inzage in hun persoonsgegevens moeten hebben en deze moeten
kunnen wijzigen wordt door Beekerhoek voldaan.
Indien leden zich niet kunnen vinden in het door Beekerhoek gehanteerde privacybeleid dienen zij dit
schriftelijk aan Beekerhoek mede te delen, waarop Beekerhoek adequate maatregelen zal treffen,
hetgeen zou kunnen leiden tot ontbinding van het lidmaatschap.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Privacyverklaring Beekerhoek.
Persoonsgegevens.
De ondernemersvereniging Stichting Handelscentrum Beekerhoek (Beekerhoek), gebruikt de door
haar leden aangereikte persoonlijke gegevens uitsluitend bij het uitvoeren van de doelstellingen van
Beekerhoek. Door gebruik te maken van de diensten van Beekerhoek stemmen de leden in met de
verwerking hiervan.

Waarom Beekerhoek de gegevens nodig heeft
Beekerhoek verwerkt de persoonsgegevens van haar leden om contact met de leden te onderhouden
en voor het correct uitvoeren van haar doelstelling.

Doelstelling Beekerhoek

De doelstelling van Beekerhoek is: het promoten van het “Handelscentrum Beekerhoek “, het
behartigen van de belangen van de aldaar gelegen ondernemingen en het activeren van de
onderlinge handelsactiviteiten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

Bewaartermijn persoonsgegevens.
Beekerhoek bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de de
verwezenlijking van de doelstelling van de stichting. De gegevens worden bewaard zolang de
ondernemingen lid zijn van Beekerhoek. Na opzegging van het lidmaatschap worden de
persoonsgegevens, aan het einde van de lidmaatschapsperiode, verwijderd.

Delen met anderen.
De persoonsgegevens van de leden worden vertrouwelijk behandeld en zullen door Beekerhoek intern
worden gebruikt. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en zullen nooit, zonder de
toestemming van de individuele leden, aan derden worden verstrekt.

Privacyrechten.
De leden hebben afzonderlijk het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te wijzigen.
Verwijdering kan alleen door beëindiging van het lidmaatschap.
De leden kunnen een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens ook
sturen naar: info@beekerhoek.nl

Beveiligen.
Beekerhoek neemt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen
en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
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Indien u zich niet kunt verenigen met opgenoemd privacybeleid van Beekerhoek verzoeken wij dit
schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van Beekerhoek.

