Toestemmingsformulier privacy-beleid persoonsgegevens
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in
alle lidstaten van de EU. De verordening is de opvolger van de Wet Bescherming persoonsgegevens
in Nederland. Het doel van de verordening is om 2 belangen te waarborgen:
1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens
2. Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU.
Door deze nieuwe wetgeving is het belangrijk, zowel voor u als voor de Reuma patiënten vereniging
Almere (RPVA), dat u weet wat welke gegevens voor de RPVA van belang zijn en welke gegevens de
vereniging van u zal bijhouden en opslaan.
Met dit formulier geeft u toestemming voor het bijhouden en opslaan van deze gegevens.

Ik geef hierbij toestemming om de volgende gegevens in de administratie op te nemen en op te
slaan:
•

•

•

Ik geef toestemming voor het opslaan van mijn NAW gegevens, zoals naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres, etc., noodzakelijk voor administratie en
facturering.
Ik geef toestemming voor het opslaan van bankrekeninggegevens, noodzakelijk voor de
incasso van het lidmaatschap en indien van toepassing de incasso voor de hydrotherapie
en/of andere beweegactiviteiten.
Ik geef toestemming tot het gebruik maken van foto’s en ander beeldmateriaal, gemaakt
tijdens bijeenkomsten of evenementen, ten behoeve van social-media, website en
ledenblad.
Ik heb te allen tijde het recht de toestemmingen, om welke redenen dan ook, in te trekken.
Het intrekken van toestemming kan tot gevolg hebben dat ik geen lid meer kan zijn van de
Reuma Patiënten vereniging Almere.

Bijlage

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
De RPVA bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
Ten aanzien van financiële gegevens wordt de wettelijke termijn van 7 jaar gehanteerd.

Beveiliging en geheimhouding
De RPVA verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden slechts aan derde partijen
verstrekt indien dit volgens de wet noodzakelijk is.
Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van de RPVA verwerken, hebben wij een
verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw gegevens ook bij deze bedrijven zorgvuldig en
vertrouwelijk worden behandeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.
Het verwijderen van gegevens kan tot gevolg hebben dat u geen lid meer kunt zijn van de RPVA of
dat u niet meer kunt deelnemen aan de beweegactiviteiten.

Contactgegevens
info@rpv-almere.nl

