Privacystatement Vereniging Pelgrimswegen naar Rome
Leden adminstratie
De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome (PnR) verwerkt persoonsgegevens.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Deze nieuwe privacywet gaat onder andere over het bewaren en
beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe privacywetgeving heeft ook
gevolgen voor PnR .
In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door PnR.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Maar
het zijn bijvoorbeeld ook gegevens als uw banknummer en uw machtiging.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden
spreken we over persoonsgegevens.
Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee
omgaan.
Van wie verwerkt PnR persoonsgegevens?
PnR verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een
relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
- Leden van PnR en organisatieonderdelen van de vereniging (vrijwilligersgroepen,
huiskamerregio’s etc.)
- Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij PnR of ooit een lidmaatschap
hebben gehad
- Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie
mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
PnR verwerkt persoonsgegevens in de administratieve applicatie, e-boekhouden, en
de daaraan gerelateerde bestanden zoals het vrijwilligersbestand, het overzicht van
huiskamers of deelnemerslijsten aan bijeenkomsten. Dit kunnen dus zowel regionale
(bijvoorbeeld de huiskamers) als landelijke onderdelen en activiteiten betreffen.
Nadat u zich aangemeld als lid, draagt u zelf zorg voor de actualiteit van uw
gegevens. Wijzigingen kunt u doorgeven aan ledenadministratie@pelgrimswegen.nl.
Waarvoor verwerkt PnR persoonsgegevens?
Als u lid wilt worden van PnR of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere
relatie met ons aan wilt gaan, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met behulp
van deze gegevens kunnen we u bijvoorbeeld op de juiste wijze inschrijven als lid.
Als u eenmaal lid of relatie van PnR bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij
gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te
onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook
als u een vraag stelt, verwerken wij u gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen
helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over een nieuwe
ontwikkeling binnen de vereniging of het toesturen van nieuwsbrieven.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter
ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische
analyses enzovoorts.
Verwerkt PnR ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over
gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij vragen geen bijzondere persoonsgegevens, maar verwerken die soms wel,
bijvoorbeeld wanneer u die aan ons opgeeft. Dit zijn echter uitzonderingen. U moet
hierbij bijvoorbeeld denken als gezondheid als reden voor opzeggen van het
lidmaatschap. In de overzichten die wij maken van de opzeggingen wordt dan wel die
reden vermeld maar is het niet tot personen te herleiden.
Hoe gaat PnR met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is
voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Een beperkt aantal mensen kan bij uw gegevens.
Allereerst de medewerkers die gelet op hun functie toegang moeten hebben tot de
gegevens. Dat zijn de penningmeester en 2 medewerkers van de ledenadministratie.
Hun functie brengt met zich mee dat zij leden in- en uitschrijven en door u op–gegeven wijzigingen doorvoeren. Zij kunnen ook bewerkingen uitvoeren voor analyses.
Daarnaast hebben alle bestuursleden inzage in al uw gegevens.
Tot slot hebben de coördinatoren van huiskamers en de organisatoren van
bijeenkomsten inzage in uw NAW-gegevens (naam, adres, telefoonnummer en email). Zij kunnen die gebruiken voor een uitnodiging of het opstellen van een
presentielijst.
Indien u wenst dat bepaalde gegevens geheim blijven en niet verder verspreid
worden, dan kunt u dat aan de ledenadministratie opgeven
(ledenadministratie@pelgrimswegen.nl).
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen en buiten PnR
Wij gebruiken gegevens alleen voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk
verwerkt waren, wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens
direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als u een (nieuwe) functie krijgt
binnen de vereniging, dan kan de ledenadministratie uw gegevens aanpassen.
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en in geen geval
meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij
Pelgrimswegen naar Rome hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft
verkregen van de betrokkenen (“opt-in”) en met uitzondering van de gegevens
meegedeeld aan de technische dienstverleners van Pelgrimswegen naar Rome om
de diensten aangeboden op de Website toe te laten.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden na uitschrijving bewaard om
statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, te kunnen blijven
genereren.
Voor statistische redenen en om eventueel oud-leden te informeren over bijvoorbeeld
een jubileum of een reünie bewaren wij ook contactgegevens en verwijderen wij
alleen de betaalgegevens (banknummer en machtigingsgegevens) uit de (digitale)
administratie.
Voorts hebben alleen penningmeester en de medewerkers van de ledenadministratie
toegang tot het bestand van oud-leden.
Als u wilt dat uw gegevens na uw uitschrijving niet worden bewaard kunt u een
verzoek daartoe indienen bij privacy@pelgrimswegen.nl.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is PnR gebonden aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving.
Kan ik zien welke gegevens PnR van mij verwerkt?
Wij beheren de gegevens die u op het aanmeldformulier voor uw lidmaatschap en
het machtigingsformulier hebt ingevuld. Deze formulieren staan op onze website 1.
Op termijn willen wij kijken of het mogelijk is dat u zelf inzage heeft in uw gegevens
en uw gegevens kunt muteren. Dat kan nu nog niet.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door PnR kunt u
stellen via privacy@pelgrimswegen.nl
OPT-OUT
PnR kan u (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging
van u inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk
om u voor deze serviceberichten uit te schrijven.
PnR beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.
Voor overige berichten, denk bijvoorbeeld aan nieuwsbrieven of het attenderen op
bijeenkomsten, is het mogelijk u door middel van een zgn. OPT-OUT in iedere email af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp.
Indien u geen prijs stelt op deze informatie, of anderszins bezwaar hebt tegen
gebruik van uw gegevens, kun u dit aan ons doorgeven, door een e-mail te sturen
aan ledenadministratie@pelgrimswegen.nl.
Wijzigingen privacybeleid
PnR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.
Wij informeren u over wijzigingen in het privacy beleid.
Wij streven er naar voor de zomer ons privacybeleid vast te stellen en het dan op de
site te publiceren.
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http://pelgrimswegen.nl/lid-worden/het-lidmaatschap/inschrijfformulier-en-machtiging/

Persoonsgegevens op de website van Pelgrimswegen naar Rome
Voor bescherming van persoonsgegevens op de website pelgrimswegen.nl
raadpleeg de pagina
pelgrimswegen.nl/vereniging/publicaties/website/persoonsgegevens/

Disclaimer website
Raadpleeg de pagina pelgrimswegen.nl/vereniging/het-bestuur-en-kader/colofon/

