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1.

Wat is de CVOO

De Computer Vereniging Oostzaan en Omstreken (CVOO) is opgericht in 1987. Wij zijn een vereniging
met als doelstelling het stimuleren van computergebruik voor zowel hobby’s als voor algemene
toepassingen in het dagelijks gebruik.
De CVOO staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 40617939.
Het correspondentieadres van de CVOO is secretaris.cvoo@outlook.com.
Om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaren wij uiteraard ook
bepaalde persoonsgegevens. De CVOO hecht grote waarde aan ieders privacy en gaat dan ook uiterst
zorgvuldig om met de gegevens die met ons gedeeld worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit
welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel we dit doen en wat uw rechten
zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet gesteld
worden. Dat betekent dat persoonsgegevens nooit aan derden zullen worden verstrekt.

2.

Welke persoonsgebonden gegevens registreren wij

Persoonsgegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum (dag/maand/jaar)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Nieuwsbrief ontvangen (ja/nee)
IBAN banknummer
Betaalmethode
Referentie incassomachtiging

Aanvullende lidmaatschapsgegevens
•
•
•
•
•

Lidnummer
Soort lidmaatschap (leden, gezinsleden, medeleden en ere-leden)
Datum aanvang lidmaatschap
Datum beëindiging lidmaatschap (bij opzegging)
Reden opzegging (overlijden, reguliere opzegging of royement)
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Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig

Wij registreren persoonsgebonden gegevens voor het administratief beheer van de
ledenadministratie en het behalen van de doelstelling van de vereniging. De informatie wordt
beheerd in een beveiligde omgeving en is uitsluitend toegankelijk voor de leden van het bestuur van
de CVOO.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de CVOO worden de persoonsgegevens overgezet naar
een afzonderlijk administratie van oud-leden (met minimale gegevens). Dit wordt uitsluitend
gebruikt voor het uitnodigen van oud-leden bij grote evenementen zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse
leden dag of jubileumvieringen.

4.

Website

Ook op onze website (https://www.cvoo.nl) worden gebruikersgegevens verzameld. Dit gebeurt met
Google Analystics. Uw persoonlijke informatie (IP-adres) wordt geanonimiseerd door zogeheten
‘IP-masking’ alvorens die wordt verwerkt en is dus niet gebonden aan uw persoonsgegevens. Denk
hierbij aan informatie over de bezoekersaantallen, pagina-views en duur van de websitebezoeken.
Deze gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de behandelende bestuur- of commissieleden en
worden niet gearchiveerd anders dan voor geanonimiseerde statistische informatie.
De website van de CVOO maakt geen gebruik van cookies.
Berichten op de website van de CVOO kunnen ingesloten (enbedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld
video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact
hetzelfde alsof de bezoeker de andere website bezoekt en valt derhalve buiten de privacyverantwoordelijkheid van de CVOO.

5.

Gebruik van foto’s op de website en in nieuwsbrieven

Foto’s welke worden genomen tijdens activiteiten van de CVOO, zoals bijvoorbeeld tijdens open
dagen, cursussen, etc., beschouwen wij als verslaggeving c.q. vrijheid van meningsuiting en zullen
onder stilzwijgende toestemming vooraf worden gepubliceerd. Indien een persoon op een dergelijke
foto niettemin bezwaar maakt tegen publicatie, zullen wij de betreffende foto zo spoedig mogelijk
van de website verwijderen.
Indien de CVOO een persoon specifiek wil publiceren, bijvoorbeeld in het bijzonder gericht met het
doel de herkenbaarheid naar onze leden te vergroten, zal de CVOO altijd eerst aan de betreffende
persoon toestemming tot publicatie vragen.
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Welke rechten heeft u op inzage en aanpassing van
persoonsgegevens

Alle gegevens welke door de CVOO in een bestand worden geregistreerd (al dan niet in digitale vorm)
worden door uzelf aangedragen, bijvoorbeeld door het invullen van een lidmaatschap aanmelding
formulier.
In het kader van de privacywetgeving heeft u een aantal bijzondere rechten:
• Recht op informatie en inzage; u kunt te allen tijden opvragen welke gegevens we van u hebben
verwerkt en waar we deze voor gebruiken.
• Recht op rectificatie; als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout
is gemaakt of u bent verhuisd, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de
wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren.
• Recht op ‘vergetelheid’; zodra we geen wederzijdse verplichtingen (meer) hebben, kun u vragen
of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege
bewaartermijnen van financiële informatie), uw persoonsgegevens verwijderen.
• Recht van bezwaar; wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan heeft u het recht op het
stoppen van het gebruik van de persoonsgegevens zodra het CVOO-lidmaatschap is beëindigd.
Bent u geregistreerd als oud-lid, dan geldt dit uiteraard zo snel mogelijk nadat u kenbaar hebt
gemaakt dat u wilt dat we stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens.

7.

Slotverklaring

Het bestuur van de CVOO neemt de privacy van haar leden en relaties uiterst serieus en zal deze
privacyverklaring dan ook regelmatig toetsen aan de bestaande en nieuwe wetgeving. Voor de
beveiliging van privacygevoelige informatie (zoals bijvoorbeeld een ledenbestand) zijn interne
administratieve processen en veiligheidsprotocollen opgesteld.
Wijzigingen in het privacy-beleid bij de CVOO worden op korte termijn verwerkt in de publicatie op
de website van de CVOO.
Datum vastgesteld: 11 juli 2018
Het bestuur CVOO
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