Privacy Protocol VVO

De VVO verwerkt persoonsgegevens en wij willen u daar graag duidelijk over informeren.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De
administratie van de VVO is zo ingericht dat we voldoen aan de richtlijnen van de wet.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Dat zijn gegevens, die iets zeggen over u. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd, telefoonnummer.
Wanneer een combinatie van deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we van
persoonsgegevens. Bij de VVO hebben we ook nog: IBAN-nummers, email-adressen, pasfoto’s en
een kopie van het rijbewijs. De wet gebiedt ons om zorgvuldig om te gaan met de gegevens, die u aan
ons verstrekt heeft. Onze website is “veilig” en heeft een SSL-certificaat.

2. Van wie heeft de VVO persoonsgegevens?







Leden
Deze gegevens gebruiken we om een adequate administratie te voeren en om de jaarlijkse
contributie te kunnen innen.
Vrijwilligers
Deze gegevens hebben we nodig om met u te kunnen communiceren (NAW-gegevens,
telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto voor website, eventueel kopie rijbewijs).
Sponsoren
Van deze bedrijven hebben we gegevens om rekeningen te kunnen versturen.
Gemeenten
Om de jaarlijkse subsidies te kunnen vaststellen/aanvragen.

3. Wie is verantwoordelijk bij de VVO voor de verwerking van persoonsgegevens?
Het bestuur van de VVO is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de persoonsgegevens. Dit
kan zowel digitaal als handmatig. Bij de digitale verwerking wordt er gewerkt met inlogcodes op de
computers en de handmatige gegevens staan in een aparte kast.

4. Verwerkt de VVO ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens over bijv. gezondheid, strafrechtelijk verleden,
etnische gegevens, geloofsovertuiging, enz.
De VVO verwerkt deze gegevens niet, alleen bij chauffeurs van boven de 75 jaar worden gegevens
verzameld over gezondheid in verband met de rijvaardigheid.

5. Hoe gaat de VVO om met mijn persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal
gebruik binnen onze vereniging en daarna vernietigd. De gegevens worden nooit gebruikt voor
promotie- of marketingdoeleinden zonder uw toestemming.

6. Kan ik mijn gegevens inzien?
Uiteraard kunt u bij het bestuur van de VVO uw persoonsgegevens inzien.

7. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
U kunt contact opnemen met een lid van het bestuur of een e-mail sturen naar: info@vvobus.nl

8. Wijziging privacy beleid
Het bestuur van de VVO behoudt zich het recht voor om binnen de kaders van deze wet wijzigingen
aan te brengen in dit protocol.
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