Privacyverklaring Vereniging Mars en Mercurius Nederland
Inleiding
De Vereniging Mars en Mercurius Nederland (M&M) houdt een ledenbestand bij en maakt gebruik van een website
en social media. De vereniging is daarbij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe de M&M persoonsgegevens van leden en belangstellenden
verwerkt, om eenieder inzicht te geven in hoe er met hun gegevens om wordt gegaan.
M&M hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website en
social media-platforms. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd tegen misbruik conform de weten regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
M&M verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld op het aanmeldingsformulier van de verenging of
waar u via een andere weg toestemming voor heeft gegeven, dan wel die u zelf gedeeld heeft. De persoonsgegevens
die verwerkt worden ten behoeve van de ledenlijst en het jaarboek betreffen:
- naam
- e-mailadres
- titel (facultatief)
- militaire rang en krijgsmachtonderdeel
- adres
- burgerberoep of functie
- telefoonnummer
- afdeling en lidmaatschapsjaar en pasfoto (facultatief)
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website of andere digitale fora van de vereniging worden
verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Het betreft hier het IP-adres. Dat is een nummer dat
automatisch aan de computer die u gebruikt, wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres
wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is
gegeven. Met betrekking tot de persoonsgegevens die u zelf op één van de digitale fora plaatst moet u er rekening
mee houden dat deze voor eenieder die het forum bezoekt zichtbaar zijn.
Wiens persoonsgegevens verwerkt M&M?
M&M verwerkt handmatig en digitaal persoonsgegevens van personen met wie de vereniging en de afdelingen direct
of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad.
Met welk doel worden de voormelde persoonsgegevens verwerkt?
M&M verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het versturen van uitnodigingen en informatie met betrekking tot M&M
- het bijhouden van de ledenadministratie
- het innen van contributie
- het bijhouden van bezoekersaantallen van digitale fora.
Stel, u doet mee aan een landelijk evenement (afdelingsavond, lezing, ledenvergadering, kazernebezoek, battle tour,
enz.). Daarvoor kunnen contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of, als u een nieuwe
functie krijgt binnen een aangesloten afdeling of landelijk bestuur, dan kan de ledenadministratie van M&M uw
gegevens ophalen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.
Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?
M&M deelt geen persoonsgegevens met derden. Uw persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld voor
commerciële doeleinden, noch anderszins gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Met betrekking tot de ledenlijst worden persoonsgegevens bewaard van leden en oud-leden. Met betrekking tot
overige gegevens worden deze niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en in elk geval niet langer dan de regelgeving toelaat.
U kunt op ieder moment zelf een verzoek doen tot het verwijderen van al uw persoonsgegevens.
Welke invloed heeft u op de verwerking van uw persoonsgegevens?
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U heeft te allen tijde het recht om te verzoeken om correctie,
beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens of om de overdracht daarvan aan specifiek benoemde derden.
U kunt uw verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacy-gerelateerde vragen richten aan het bestuur van M&M
en ontvangt daar dan zo spoedig mogelijk een reactie op. Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw
gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Het bestuur van M&M behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Uiteraard wordt u hiervan
vooraf op de hoogte gesteld en krijgt u de gelegenheid hierop te reageren alvorens de wijzigingen ingaan.
Contact
Voor vragen of suggesties met betrekking tot deze privacyverklaring en met vragen over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u terecht bij het bestuur van M&M.
Namens het Bestuur van de vereniging Mars en Mercurius Nederland,
Peter Pietersen, voorzitter
Laren (NH), december 2018

