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PRIVACYVERKLARING                                                 25-05-2018
VAN 
VERENIGING GEPENSIONEERDEN DE GOUDSE 

statutair gevestigd in de gemeente Gouda 
per 3 augustus 2004

Alle begrippen en termen in deze Privacyverklaring hebben dezelfde betekenis als opgenomen in 
de Statuten van de Vereniging. Deze vindt u op onze website.

En op onze website is van deze Privacyverklaring als samenvatting een Privacystatement opge-
nomen.

ONS PRIVACYBELEID
De ledenadministratie van de Vereniging Gepensioneerden de Goudse (VGG) valt even-
als de website van de Vereniging onder de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de per 
25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De VGG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit docu-
ment willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Wij doen er alles aan om uw privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

De VGG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de 
AVG. In deze Privacyverklaring over ons privacybeleid staat hoe wij omgaan met uw per-
soonsgegevens. Dit beleid is in overeenstemming met de doelstellingen van de AVG.

WAAROM VRAGEN WIJ OM UW PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het realiseren van de doelstellin-
gen van de VGG, zoals vastgelegd in de Statuten van de VGG.

Om de doelstellingen te bereiken hebben wij uw gegevens nodig voor:
- het versturen van uitnodigingen, verslagen en andere stukken voor ledenvergaderingen 

en andere activiteiten.
- het onderhouden van sociale contacten met Leden en hun partners bij gebeurtenissen 

met een bijzondere betekenis.
- het namens De Goudse organiseren van een jaarlijks uitje met de Leden.
- het leggen van contacten met Leden bij pensioenvragen.

WANNEER MAG DE VGG PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?
De VGG mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Hiervoor moet altijd een recht-
matige grondslag zijn. Dit houdt het volgende in:
- U heeft toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken in verband met 

het realiseren van de doelstellingen van de VGG.
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

VGG rust, zoals de AVG.

DE VGG VERWERKT GEEN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Dus geen:
- Financiële gegevens, zoals ontvangen bij een eventuele vrijwillige bijdrage. 
- Pensioengegevens, zoals eventueel ontvangen bij pensioenvragen.
- Bijzondere persoonsgegevens, zoals eventueel ontvangen bij de opgave voor het jaar-

lijks uitje.
- Technische gegevens, zoals IP-adres van uw computer.
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WAAR KOMEN UW PERSOONSGEGEVENS VANDAAN?
U heeft uw persoonsgegevens, en eventueel die van uw partner, aan de VGG verstrekt 
via het door u ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. Via dat formulier hebben 
wij veelal de navolgende gegevens over u: 

1. Uw persoonsgegevens:
- uw naam en voorletter(s), 
- uw adresgegevens: straat en huisnummer, postcode en woonplaats, 
- uw geboortedatum,
- uw telefoonnummer,
- uw e-mailadres,
- de ingangsdatum van uw lidmaatschap,
- uw status als gepensioneerde,
- of u zich al of niet hebt opgegeven voor de activiteiten van de Sociale Commissie.

2. Indien opgegeven:
- uw eventuele huwelijksdatum of datum van uw geregistreerd partnerschap,
- de naam van uw partner, 
- de geboortedatum van uw partner.

UW PERSOONSGEGEVENS ZIJN GOED BEVEILIGD
Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk, voor u én voor ons. Wij gaan altijd 
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De leden van Bestuur en Commissies zijn zich bewust van het belang van de bescher-
ming van persoonsgegevens. Alleen leden van Bestuur en Commissies, die uw gegevens 
vanuit hun functie moeten verwerken, hebben daar toegang toe. Zij hebben een geheim-
houdingsplicht op grond van deze Privacyverklaring. Zij mogen alleen persoonsgegevens 
doorgeven als er een wettelijke verplichting is of als dit nodig is vanwege hun taak. 

Wij hebben passende technische en organisatorisch maatregelen genomen zodat de be-
veiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Het aanmeldingsformulier wordt door 
de Secretaris van de VGG zorgvuldig gearchiveerd. De ledenadministratie is opgenomen 
in een bestand op een met een wachtwoord beveiligde computer op lokatie bij de Secreta-
ris. Die maakt back-ups van het bestand waardoor bij verlies of beschadiging van per-
soonsgegevens er vervanging of herstel kan plaatsvinden. 

WANNEER GEEFT DE VGG GEGEVENS DOOR AAN ANDEREN?
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Daarbij geldt:
- Wij geven nooit persoonsgegevens aan andere partijen zonder dat daarmee een ver-

werkersovereenkomst wordt afgesloten. 
- Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van 

uw persoonsgegevens te waarborgen.
- De Goudse draagt zorg voor het namens de Vereniging verzenden van uitnodigingen, 

verslagen en andere stukken. Daarvoor wordt met De Goudse een verwerkersovereen-
komst gesloten.

- Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 
wettelijk verplicht en toegestaan is. 

- Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestem-
ming voor geeft.

- Indien vermeld op het aanmeldingsformulier worden bij kroonjaren persoonsgegevens 
doorgeven aan de bloemist.

- Indien vermeld op de opgave voor het jaarlijks uitje worden bijzondere persoonsgege-
ven, alleen geanonimiseerd, doorgegeven aan de bus- en/of horecaonderneming.
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WANNEER MAG DE VGG OM DRINGENDE REDENEN UW PERSOONSGEGEVENS AAN 
DERDEN VERSTREKKEN?
Het is ver gezocht maar wij kunnen uw persoonsgegevens in bijzondere omstandigheden 
aan derden verstrekken als hiervoor een dringende reden is. Die reden moet dan zwaar-
der wegen dan de rechten en vrijheden van uzelf, en het moet gaan om:
1. het voorkomen, opsporen, of onderzoeken van overtreding van wetgeving of regelge-

ving van de VGG en de afhandeling daarvan (eventueel in samenwerking met of door 
(toezichthoudende) autoriteiten);

2. het beschermen en verdedigen van de rechten en vrijheden van de VGG (of een der-
de) waaronder:

- de veiligheid (van betrokkenen) van de VGG;
- de reputatie of continuïteit van de VGG;
- samenwerking met adviseurs, onder meer op het gebied van recht, sociale wetge-

ving of pensioenen.

HOE LANG BEWAART DE VGG UW GEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden door de VGG opgeslagen ten behoeve van bovenge-
noemde verwerking(en):
- Gedurende de periode dat men Lid is.
- Tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

De VGG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

WAT BETEKENT DE AVG VOOR ONZE WEBSITE
De website van de VGG is een op zich zelf staand openbaar en vrij toegankelijk onder-
deel van de website van De Goudse. De Goudse registreert de bezoekfrequentie van 
onze website. De Goudse heeft als provider passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om uw bezoek aan, en het gebruik van, onze website te beveiligen 
en om misbruik te voorkomen. Daarvoor wordt met De Goudse een verwerkersovereen-
komst gesloten, daarin zijn ook de maatregelen voor de ontwikkelomgeving vastgelegd. 

Afgezien van noodzakelijke contactgegevens van leden van Bestuur en Commissies zijn 
op onze website geen persoonsgegevens, zoals een ledenlijst, geplaatst.

Onze website bevat geen interactieve invulformulieren of cookies om gegevens te verkrij-
gen. Wij verzamelen geen bezoekersgegevens, registreren geen IP-adressen en de web-
site bevat geen e-mail mogelijkheden.

De VGG plaatst op haar website: 
- berichten over kroonjaren (indien het Lid de daarvoor benodigde datums) heeft vermeld 

op het aanmeldingsformulier), namen van nieuwe Leden en (indien ontvangen) overlij-
densberichten. 

- de van De Goudse ontvangen persberichten en ander nieuws.
- indien aangeboden, de tijdens het jaarlijkse uitje of andere activiteiten gemaakte foto’s. 

Mocht u niet akkoord gaan met plaatsing dan dient u dat kenbaar te maken.

Onze website bevat links naar andere websites. Onze Privacyverklaring is alleen van toe-
passing op onze website. Andere websites zullen een eigen privacybeleid hanteren, 
waaronder het gebruik van cookies. Wij raden u aan om bij het gebruik van andere websi-
tes altijd de daar geldende privacyverklaring  te raadplegen.
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WELKE RECHTEN HEEFT  U?
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij 
van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens, of een deel hiervan, door ons of door één van onze verwerkers.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een door u gegeven toestemming, u 
heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken. Verwijdering van de persoonsgege-
vens of intrekking van goedkeuring van verwerking door een derde partij betekent het ein-
de van het lidmaatschap van de VGG.

HEEFT U VRAGEN OF KLACHTEN?
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u klachten over hoe wij omgaan
met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met een lid van het Bestuur, daarvoor 
verwijzen we naar onze website.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGINGEN
Wij kunnen de tekst van deze privacyverklaring aanpassen vanwege nieuwe ontwikkelin-
gen en/of wet- en regelgeving. Wij zullen daarover berichten via de rubriek Nieuws van de 
VGG op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig de website te raadplegen.

INWERKINGTREDING
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25-5-2018.

CONTACT
Door eventuele wijzigingen in het Bestuur van de VGG zijn hier geen contactgegevens 
opgenomen, daarvoor verwijzen we naar onze website.


