PRIVACY STATEMENT JCI DE WAAG

JCI de Waag vindt het belangrijk dat de verwerking van persoonsgegevens op de meest
zorgvuldige wijze plaatsvindt. In dat kader hecht JCI de Waag eraan om duidelijkheid te geven
over de manier waarop JCI de Waag met jouw persoonsgegevens omgaat. In dit privacy
statement vertelt JCI de Waag je meer over de verwerking van jouw persoonsgegevens op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
JCI de Waag is als zelfstandig rechtspersoon verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. JCI de Waag is gevestigd aan de Sweelincklaan nr. 11 te (1817 KB) Alkmaar.
JCI de Waag is bereikbaarbaar per e-mail via info@jcidewaag.nl.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Het zijn
gegevens die iets moeten zeggen over een identificeerbaar persoon. De vaststelling van de
identiteit van een persoon gebeurt onder andere aan de hand van de naam, het adres en de
geboortedatum. Personen kunnen ook worden geïdentificeerd op basis van uiterlijk,
sociaaleconomische status of IP-adres. De combinatie van gegevens kan tevens leiden tot de
identificatie van een persoon. Dit is het geval wanneer de achternaam, het beroep en IP-adres
ertoe kunnen leiden dat een persoon geïdentificeerd kan worden.
Wij verwerken onder meer persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, partners c.q. relaties, oudleden en/of senatoren.
Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens
- Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt of
aan ons hebt verstrekt tijdens evenementen, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor
evenementen of wanneer je bij de ledencommissie bent langs geweest voor een
kennismakingsgesprek. Het gaat om basale contactgegevens, zoals je naam, geslacht,
adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
- Persoonsgegevens die wij heeft verkregen via de website, nieuwsbrieven of cookies en/of
trackers.
Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens en wat is daarvoor de rechtsgrond?
JCI de Waag verwerkt jouw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, maar alleen indien JCI
de Waag dit kan baseren op de rechtsgronden die zijn vermeld in artikel 6 van de AVG:
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij
bent (of zal zijn):
Indien je contact opneemt met ons, als bijvoorbeeld een sponsor, geïnteresseerde,
relatie, en/of vrijwilliger, zal gevraagd worden om jouw contact gegevens zodat wij
kunnen vaststellen met wie wij een lidmaatschap aangaan c.q. aan wie wij het
lidmaatschap verlenen. Wij zullen in dat geval jouw persoonsgegevens verzamelen om
een ledenlijst te kunnen bijhouden en de financiële huishouding op orde te brengen en te
houden;
- Er is een gerechtvaardigd belang zonder dat inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy:
Wij zullen jouw persoonsgegevens voorts gebruiken om je op te hoogte te houden van
activiteiten en evenementen die worden georganiseerd door JCI de Waag. Verder zullen
wij jouw persoonsgegevens gebruiken om contributie te kunnen heffen (voor leden), de
website te onderhouden (voor leden: het smoelenboek en de links naar LinkedIn), foto’s
te delen op Facebook en overige social media;

-

U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
Het kan voorkomen dat dat wij jouw persoonsgegevens alleen zullen verwerken indien u
daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Zo versturen wij regelmatig
nieuwsbrieven. Wij zullen nieuwsbrieven alleen aan je versturen, indien je daar
toestemming voor heeft gegeven. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief via de
website of door jouw gegevens achter te laten bij een door ons georganiseerd
evenement en daarbij uitdrukkelijk aangeeft dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Je hebt
te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. Je kunt in dat geval contact
opnemen met het bestuur van JCI de Waag.

Verwerkers en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens schakelt JCI de Waag derden in. De verwerking van
persoonsgegevens worden in dat geval alleen verstrekt op basis van de instructies van JCI de
Waag.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met JCI Nederland en Cantrijn, waarin wij toestemming
hebben gegeven om de persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de DLA.
Verder hebben wij de verwerker Metaregistrar B.V. opdracht gegeven voor de webhosting van
deze website, zie voor meer informatie: https://www.metaregistrar.nl/over.
Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens aan derden indien dit is toegestaan op grond van
een wettelijke verplichting, dan wel indien de verstrekking van voornoemde persoonsgegevens
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de leden, dan wel tussen
ons en de uitvoering van overeenkomsten met derden.
In sommige gevallen kan het voorts voorkomen dat wij persoonsgegevens doorgeven aan partijen
die zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien jouw
persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat niet hetzelfde
beschermingsniveau biedt als binnen de EER, dan zullen wij zorgen voor passende waarborgen,
zodat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met dit privacy statement.
Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door JCI de Waag worden verwerkt, zullen niet langer worden bewaard
dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op
grond van een wettelijke verplichting. Omdat JCI de Waag het belangrijk vindt om in contact te
blijven met zowel oud-leden als geïnteresseerden en/of deelnemers aan onze evenementen,
zullen de persoonsgegevens 5 jaar na beëindiging van het lidmaatschap dan wel na afloop van
deelname aan het door JCI de Waag georganiseerd evenement, bewaard blijven.
Jouw rechten
Verwerkingsactiviteiten zullen wij bijhouden in een register. Je hebt te allen tijde het recht op
inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en/of overdracht van jouw
persoonsgegevens. Indien de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht om
jouw toestemming in te trekken. Indien je vragen hebt over jouw rechten, neem dan vooral
contact op met JCI de Waag door een e-mail te versturen naar: info@jcidewaag.nl.
JCI de Waag streeft ernaar om jouw verzoek binnen 30 dagen te beantwoorden.
Wij zullen jouw verzoek ten aanzien van het uitoefenen van bovenstaande rechten in
behandeling nemen conform de AVG. De AVG voorziet echter in uitzonderengen. In dat geval
zullen wij aangeven waarom wij niet aan jouw verzoek gehoor kunnen geven.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen ter waarborging van jouw
persoonsgegevens. Daarnaast beschermen wij jouw persoonsgegevens tegen datalekken. Een
datalek is een inbreuk, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, op de beveiliging waarbij
persoonsgegevens verloren zijn gegaan, ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien.
De ledenlijst bevindt zich bij de ledencommissie en wordt in de clouddienst Dropbox bewaard en
beheerd. De overige gegevens – voor zover betrekking hebbende op de verwerking van
persoonsgegevens – bevinden zich bij het bestuur en worden in mappen bewaard bij de
voorzitter.
Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.
Klachten
Mocht je klachten hebben over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan,
neem dan vooral contact met ons op. Wij zij bereikbaar per e-mail via ….., per post door een brief
te sturen naar JCI de Waag, t.a.v. … de heer/mevrouw … , ... etc. . Je kunt je ook wenden tot de
Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Wijzigingen van dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Indien wij dit privacy
statement wijzigen, zullen wij je daarvoor op de hoogte brengen via onze website.
Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

