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Privacyverklaring Vogelvereniging Privo  
 
Dit is de privacyverklaring van “vogelvereniging Privo”, hierna ook genoemd "Privo". 
Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het  kopje "Wat als 
u vragen of klachten heeft?" In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik 
van uw persoonsgegevens (hierna ook genoemd "gegevens") door vogelvereniging 
Privo. 
 
Korte privacyverklaring  
 
Afhankelijk van de verschillende verwerkingen, kunnen wij de volgende 
persoonsgegevens van leden verwerken:  

• NAW  

• BSN  

• E-mailadres  

• Mobiel telefoonnummer  

• Functie  
 
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, 
waaronder: 
• Om de ledenadministratie uit te voeren   
• E-mailadres voor het versturen van de mail die belangrijk is voor de leden  
 
De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde 
rechten met betrekking tot hun gegevens.  
 
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?  
 
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen 

• Ledenbestand 

• Bestellen van ringen 

• Voor het aanspreken met de juiste titel  

• Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen  
sturen 

• Om onze (Ieden-) administratie te kunnen voeren  

• Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze  
(financiële) administratie. 

 
Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw  
gegevens gebaseerd?  
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Wij gebruiken uw gegevens op basis van de door u  verleende toestemming:  

• De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij 
met u hebben; 

• De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke 
verplichting; 

• De gegevens zijn nodig om een relatie te onderhouden tussen onze leden; 
 

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?  
 

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens 
niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan, dus niet 
als lid bij onze vereniging inschrijven. 
 

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?  

 

Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:  
• Ringnummer 
• Wanneer lid geworden van de bond NBVV  

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?  
 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze  
verzamelen, ontvangen én/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de 
volgende bewaartermijnen: 

• Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar  
daarna 

• Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het  
vaststellen van onze rechten in een juridische procedure. 
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U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende 
rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:  

• Om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;  
• Om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;  
• Om incorrecte gegevens te laten corrigeren;  
• Om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor 

die worden verzameld en/of gebruikt;  
• In bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;  
• In bepaalde gevallen om uw gegevens te laten "beperken";  
• In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) 

van uw gegevens;  
• Om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die  

toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig 
     gebruik van uw gegevens;  

 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens 
die  staan genoemd bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"  
Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. 
In  dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat 
we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet 
van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. 
 
Indien inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving, kunt u in Nederland een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 
Wat als u vragen of klachten heeft?  
Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze 
privacyverklaring kunt u contact opnemen met een der bestuursleden zoals deze 
geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. 


