PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Bergeijkse Ondernemers Club (BOC), gevestigd te Bergeijk en
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17104737. Deze privacyverklaring
omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en
welke maatregelen we hebben getroffen en de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden
conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
GEBRUIK VAN DE PESOONSGEGEVENS
Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens als bedoeld in de AVG van u: uw naam en adres en e-mailadres
DE DOELEINDEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE PESOONSGEGEVENS
Wij verwerken deze persoonsgegevens met doel om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap van onze vereniging. Wij
gebruiken deze gegevens om uw lidmaatschap te effectueren in de meeste brede betekenis van het woord, waaronder
in elk geval wordt verstaan het verzenden van nieuwsbrieven, het contact met u opnemen of contact te onderhouden,
onze dienstverlening te verbeteren, onze website te optimaliseren en om vergaderingen en andere bijeenkomsten,
evenementen en uitstapjes te kunnen organiseren.
TOEGANKELIJKHEID EN DERDEN
De gegevens worden geplaatst op onze website en zijn middels een inlogfaciliteit enkel zichtbaar voor andere leden
van de BOC. BOC verstrekt deze gegevens aan het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) vanwege het lidmaatschap
van de BOK en aan andere derden uitsluitend ter uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden.
Wij kunnen foto’s van leden, bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie, dan wel op locatie bij
één van onze leden publiceren op onze website dan wel anderszins in publicaties, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en
gemotiveerd schriftelijk bezwaar aantekent.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die
het bewaren verplicht.
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze
privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, VERWIJDERING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met (naam contactpersoon) via (telefoonnummer en/of e-mailadres) voor
a. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken.
b. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.
c. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken.
d. Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens.
e. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor één van de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring.
BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en we zullen
daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
PUBLICATIE
Deze privacyverklaring wordt gepubliceerd op onze website, wordt aan leden vertrekt bij aanmelding van hun
lidmaatschap en wordt op verzoek toegezonden.

