Privacy Statement
Datum: mei 2018
Inleiding:
Het privacy statement van de Velpse Pluimvee- en Sierduivenvereniging “Het Nuthoen” (hieronder
genoemd: “Het Nuthoen”) verschaft informatie over persoonsgegevens die de vereniging verkrijgt en
verwerkt van haar leden.
Wij vinden het belangrijk om u, lid van Het Nuthoen, duidelijkheid te verstrekken over het doel
waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beschermen en de rechten
die u heeft inzake uw persoonsgegevens.
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op
onze website. De actuele versie op moment van publicatie wordt tevens opgenomen in het nieuwe
jaarboek, onder voorbehoud van herziening.
Vragen?
Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u
klachten heeft hierover dan kunt u het bestuur bereiken via de secretaris, waarvan u de
contactgegevens vindt in het jaarboekje van Het Nuthoen of via het contactformulier op de website
van Het Nuthoen:
http://www/hetnuthoen.nl
Het eerste privacy statement is ter kennisgeving aan de leden voorgelegd tijdens de ledenvergadering
van 29 mei 2018.
Recht op inzage, correctie of verwijdering
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke
gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk)
recht op inzage in uw gegevens.
Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te
verwijderen.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens vanwege lidmaatschap
Als u bij ons lid bent, hebben we uw gegevens geregistreerd om uw lidmaatschap te administreren.
Uw gegevens gebruiken we om u op de hoogte te houden van de ledenvergaderingen en overige
activiteiten van Het Nuthoen.
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres worden ook vermeld in het jaarboek van
Het Nuthoen. Dit wordt enkel verstrekt aan de bestaande en nieuwe leden van Het Nuthoen.
Bij beëindiging van uw lidmaatschap verwijderen we uw gegevens binnen 6 maanden uit ons bestand.
Slechts op expliciet verzoek (bijvoorbeeld bij overlijden door de nabestaanden) handhaven wij uw
gegevens.
Uw gegevens worden, behoudens verkregen toestemming, niet verstrekt aan derden of anderszins
verspreid.
Persoonsgegevens vanwege tentoonstelling
Bij participatie van u als fokker op een tentoonstelling, die is georganiseerd door de
tentoonstellingscommissie van Het Nuthoen, maken we gebruik van uw persoonsgegevens. Het
uitgangspunt is echter dat u voor de tentoonstelling zelf uw gegevens dient te verstrekken door middel
van het inschrijfformulier. Ook uw fokkerskaart en de registratie daarvan dient u zelf in orde te maken

en indien nodig te actualiseren. Uw lidmaatschap van Het Nuthoen of een lidmaatschap van een
andere vereniging is een vereiste voor het kunnen verkrijgen van een Fokkerskaart.
Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt behoudens in verband met de
betreffende tentoonstelling, tentoonstellingsuitgave en de verplichte annotatie na de tentoonstelling.
Met de inschrijving geeft u tevens toestemming voor het gebruik van foto’s en uw NAW gegevens in
de tentoonstellingscatalogus. Deze tentoonstellingsuitgave wordt verstrekt tegen betaling aan
deelnemers en leden van Het Nuthoen, en de sponsors van de tentoonstelling als bewijsnummer. De
gegevens worden bewaard tot één maand na een volgende tentoonstelling alvorens te worden gewist.
Persoonsgegevens vanwege het opvragen van informatie of het inschrijven voor activiteiten
In het geval dat u informatie bij ons opvraagt middels de website of u zich inschrijft voor een activiteit
per e-mail of via de website dan worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens
gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw informatieverzoek te
kunnen honoreren. Uw gegevens worden door ons niet voor andere doeleinden benut en bewaren wij
niet langer dan twee maanden alvorens deze te verwijderen.
Waar worden gegevens opgeslagen
Onze gegevens worden hetzij op de eigen computers van het bestuur opgeslagen, hetzij op servers
van derden. Deze computers zijn gestationeerd binnen de Europese Unie.

