Club27 en uw gegevens
Club 27 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
willen we u graag duidelijk informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Club 27 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegeven zijn beschreven in dit privacy beleid;
2. De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens die nog niet voorzien was;
4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
5. Geen persoonsgegeven doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt:
6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als Club 27 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het
doornemen van ons privacy beleid vragen hierover heeft dan kunt u hierover contact met ons
opnemen via mailadres: la@burmezen.info

Waar, waarvoor en hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze contributie- en ledenadministratie, de bemiddeling,
incidentele mailing (over bv contributie of ALV) en de verzending van ons kwartaalmagazine.
• Ledenadministratie:
hier worden de volgende gegevens van u verzameld, vastgelegd en zo nodig gemuteerd:
• Naam
•

Adres (straat, postcode, woonplaats)

•
•

E-mailadres
Telefoonnummer

De ledenadministratie verstrekt elk kwartaal een deel van deze gegevens in een adresbestand aan
de redactie van het magazine, die het bestand tijdens het afwerken van de afdrukopdracht koppelt
aan de opdracht. Formeel worden hier de gegevens verstrekt aan een derde partij, namelijk de
drukker, die bladen met gedrukte adressen aanlevert aan de postbezorging. Dit gebeurt in een
beveiligde omgeving, onder verantwoordelijkheid van de drukker. Voor de privacyverklaring van deze
drukker kijkt u op www.editoo.nl.
Verder ontvangt de beheerder van de facebookgroep een alleen-lezenversie van het bestand met
enkele gegevens van aangeslotenen na elke mutatie. Dit is om te controleren of mensen die daar
aankondigingen doen van beschikbare dieren wel contributie betalen; zo nee, dan treedt de
beheerder op.
Ook verstrekt de ledenadministratie een deel van de gegevens aan de financiële administratie t.b.v.
de controle op het betalen van de jaarlijkse contributie
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Tenslotte verstrekt de ledenadministratie jaarlijks een geanonimiseerde versie van het bestand aan
de ALV t.b.v. beleidsbepaling.
De ledenadministratie blijft altijd eindverantwoordelijk voor juistheid en volledigheid van het
ledenbestand en is hiervoor dus het ‘verzamelpunt’.
• Financiële administratie: de bank verstrekt betalingsgegevens; wij checken in onze
ledenadministratie of u betaald heeft. Alleen de penningmeester heeft inzage in deze financiële
gegevens en verstrekt deze hooguit op verzoek aan de ALV. Een geanonimiseerde samengevatte
versie ligt bij elke ALV ter tafel.
• Bemiddeling: hieronder verstaan wij hulp/advies aan aangeslotenen (gratis) of niet-aangeslotenen
(tegen ad hoc betaling) bij het vragen of aanbieden van kittens, dekkaters of herplaatsers van
onze rassen. Onze bemiddelingsregels staan op de site.
Voor deze functie vragen wij de volgende aanvullende gegevens:
• Gegevens omtrent het dier (geboortedatum, geslacht, kleur (EMS-code), ouders,
samenstelling nest, titels, testresultaten t.b.v. dekking/erfelijkheid, foto’s,
bijzonderheden/wensen omtrent het dier, gedrag, huidige leef-/woonsituatie, reden van
aanvraag bemiddeling
•

Toestemming om een korte samenvatting van vraag/aanbod op onze site en in ons
Magazine te publiceren. Voor publicatie op onze facebookgroep mag de betrokkene zelf
desgewenst zorgdragen

Alléén de medewerker bemiddeling heeft toegang tot de gegevens die zij nodig heeft. De
gegevens worden maximaal 1 jaar gewaard, tenzij betrokkene zelf aangeeft dat deze periode
moet worden verlengd (bv wachtlijst kittens). De webmaster ontvangt van de medewerker
bemiddeling de daaruit voortvloeiende oproep voor op de website. De eindredacteur van het
Magazine publiceert hetgeen op de website vermeld staat.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij nooit aan derde partijen, zelfs niet aan andere
leden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzondering is t.b.v. de verzending van ons
Magazine, maar dit gebeurt in een beveiligde omgeving (zie boven).

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Club 27 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen
genomen:
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• de computer waarop de gegevens van de ledenadministratie staan is beveiligd met een
wachtwoord en anti virus software
• uw gegevens worden bijgehouden in een beveiligd MS Excel bestand
• ditzelfde geldt voor de bankgegevens (ontvangen betalingen), deze zijn slechts beschikbaar
middels een versleutelde code van de Rabobank; verder is de Rabobank verantwoordelijk voor de
beveiliging van haar gegevens ter plekke (zie privacy verklaring Rabobank)
• de gegevens t.b.v. bemiddeling worden eveneens opgeslagen op een met een wachtwoord
beveiligde computer met anti-virus software.

Rechten omtrent uw gegevens

Uw heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u
hebben. Wij zullen u verzoeken zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Merkgebruik

Het gebruik van onze rasclubnaam: "Burmezen & Burmilla’s Rasclub Club27" en haar merken in
woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we u hierover
contact met ons op te nemen. Komt u hier niet uit met ons dan heeft u het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd.
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