
 

  

 

 

 

 

 

   

  

Versie 0.1 

11 november 2019 

 

 

PRIVACY VERKLARING 

 

VERENIGING BÊD EN BROCHJE  

SCHOTERLANDSEWEG 56 

8454 KG MILDAM 

KVK 01102690 



 

 Privacy verklaring 1 

 

INLEIDING  

In deze privacyverklaring leest u hoe vereniging Bêd en Brochje met uw persoonsgegevens omgaat.  
Er wordt uitgelegd: 

- welke gegevens opgeslagen worden, 
- voor welke doelen de gegevens gebruikt worden, 
- hoe lang die gegevens bewaard worden.  

Verder beschrijft dit document welke rechten u heeft m.b.t. uw gegevens en hoe u gebruik kunt 
maken van die rechten. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

Vereniging Bêd en Brochje verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en deze gegevens aan ons verstrekt. Het kan een direct contact zijn of door middel van  
het invullen van het aanmeldformulier op onze website.  

Hieronder staan de persoonsgegevens die wij verwerken: 

o Naam en adresgegevens; 
o Telefoon en / of e-mailadres; 
o Website adres indien van toepassing; 
o Bedrijfsnaam 
o Door u op het aanmeldformulier of direct verstrekte gegevens en karakteristiken van uw Bêd 

en Brochje. 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

Wij hebben niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. 

DOEL VAN DE GEGEVENS OPSLAG  

Vereniging Bêd en Brochje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

o Publicatie van uw Bêd en Brochje op onze website en in onze folder of andere 
publicatiekanalen 

o Doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen 
o U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om u uit te nodigen voor de ledenvergadering 

en onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
o Het afhandelen van uw betaling 
o Het verbeteren van onze dienstverlening 
o Vereniging Bêd en Brochje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
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HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN  

 Vereniging Bêd en Brochje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende 
bewaartermijnen: 

 

Categorie Bewaartermijn Reden 

Adresgegevens 
aangesloten Bêd en 
Brochje’s 

Duur van het lidmaatschap 
van de vereniging 

Vermelding op de Bêd en Brochje 
website en in de folder of andere 
publicatiekanalen; 

E-mail aangesloten Bêd 
en Brochje’s 

Duur van het lidmaatschap 
van de vereniging 

Vermelding op de Bêd en Brochje 
website en in de folder of andere 
publicatiekanalen; 
Faciliteren reserveringsverzoek vanaf 
de Bêd en Brochje website; 

Telefoon aangesloten Bêd 
en Brochje’s 

Duur van het lidmaatschap 
van de vereniging 

Vermelding op de Bêd en Brochje 
website; 

Website aangesloten Bêd 
en Brochje’s 

Duur van het lidmaatschap 
van de vereniging 

Vermelding op de Bêd en Brochje 
website; 

Personalia (Factuur) 7 jaar Wettelijke bewaartermijn 
belastingdienst; 

Adresgegevens (Factuur) 7 jaar Wettelijke bewaartermijn 
belastingdienst. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN  

Vereniging Bêd en Brochje verstrekt uitsluitend niet openbare gegevens van leden aan derden als 
daar een wettelijke plicht voor bestaat. 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS  

U heeft het recht op inzage van uw gegevens zoals opgeslagen bij vereniging Bêd en Brochje.  

Kloppen uw gegevens niet, of zijn ze veranderd? U kunt gebruik maken van uw recht op rectificatie.  

Ook kunt u gebruik maken van uw recht op wissen van gegevens wanneer u niet langer wilt dat uw 
gegevens opgeslagen blijven bij vereniging Bêd en Brochje. 

HOE MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHTEN  

Verzoeken tot inzage, rectificatie of wissen dient u in door een e-mail met uw verzoek te sturen aan 
info@bedenbrochje.nl. 

Deze e-mail dient vanaf een ons bekend e-mailadres te komen, om te voorkomen dat anderen uw 
gegevens kunnen inzien of wijzigen. 

Vereniging Bêd en Brochje wijzigt of verwijdert uw gegevens binnen een maand. Het verwijderen van 
gegevens is alleen mogelijk indien eventuele wettelijke bewaartermijnen verlopen zijn. 
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