Privacyverklaring
VAK98 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw
privacy wordt gerespecteerd.In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wie is verantwoordelijk met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
VAK98, statutaire zetel te Soest
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
32068507
RSIN 807007900
Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam Vereniging voor Alleengaande Kampeerders
Ook genoemd V.A.K.
Statutaire zetel Soest
Bezoekadres Vechteufer 4A, 49828 Neuenhaus, Bondsrepubliek Duitsland
Telefoonnummers +4959419209711
+491702819882
Internetadres www.vak98.nl
E-mailadres info@vak98.nl
Datum akte van oprichting 13-03-1998
Activiteiten SBI-code: 94992 – Hobbyclubs

VAK98 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de
VAK.
Op grond waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen jouw persoonsgegevens voor een aantal redenen verwerken. Een daarvan is
wanneer wij deze gegevens nodig hebben om een lidmaatschap met jou af te sluiten.
We mogen ook jouw persoonsgegevens verwerken wanneer wij een gerechtvaardigd
belang hebben. We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken voor analyse-doeleinden
die niet leiden tot verdere aanbiedingen.
Een andere reden waarom wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is op basis van
een wettelijke plicht of een algemeen belang. Als jij je bijvoorbeeld in een acute
medische situatie bevindt, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je medisch te
helpen.
Wanneer nodig, dan vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij jouw e-mailadres willen gebruiken voor het
sturen van een nieuwsbrief, VAKblad of ter bevestiging van een VAK-weekend of
wanneer wij bepaalde cookies willen gebruiken om jouw surfgedrag te kunnen volgen.
Voor bovenstaande doelstellingen registreert de VAK de volgende persoonsgegevens
van u:
-Voorletters

-Tussenvoegsel
-Achternaam
-Telefoonnummer
-e-mailadres
-Volledig adres
-Jaar van aanvang lidmaatschap
-Bankrekening nr enkel zichtbaar voor de Penningmeester of indien nodig de Voorzitter.
-Geboortedatum
Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies
om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel uitzetten
via uw browser.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke
statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere
essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de
gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon
of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op
basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig
anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of
opgeslagen.
Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen
toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Google Analytics maakt gebruik van
onderstaande cookies.
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Bewaartermijn: sessie
Cookie: Google Analytics
Naam: _gid

Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: sessie

Met welke partijen delen wij je persoonsgegevens?
Wij verstrekken in geen geval je persoonsgegevens aan externe partijen. Wij zullen je
persoonsgegevens ook nooit aan andere partijen doorverkopen.
In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen voorkomen dat VAK98 op grond van de
wet verplicht is om je persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan zich
voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient.
Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate
technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een
deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid en beveiligde internetservers.
Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?
De persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EU.
Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze
verwerkingsdoelen. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van je lidmaatschap of diensten.
Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de
fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Zijn jouw gegevens
nodig voor het instellen of het uitoefenen van een rechtsvordering dan biedt de wet ons
de mogelijkheid jouw persoonsgegevens hiervoor te bewaren.
Rechten met betrekking tot je peresoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar in de beveiligde omgeving van www.vak98.nl Als
de persoonsgegevens niet juist zijn, kunnen we deze op jouw eenvoudig verzoek
aanpassen. Heb je een specifiek verzoek tot inzage in jouw persoonlijke data, dan kun je
dit kenbaar maken. Dit geldt ook voor het tijdelijk beperken of verwijderen van je
persoonsgegevens. Je kunt daarnaast ook een verzoek indienen wanneer je bezwaar wilt
maken tegen je gegevensverwerking.
Heb je toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens, dan
kun je die altijd weer intrekken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarna niet meer.
Wil je een specifiek verzoek indienen, dan verifiëren wij jouw persoonsgegevens aan de
hand van een identiteitsbewijs. Wij gaan heel zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om
en willen er zeker van zijn dat jij de persoon bent die het verzoek bij ons indient. Wij
adviseren je wel dringend om je Burgerservicenummer (BSN) en foto onherkenbaar te
maken. Wij hebben deze informatie niet nodig. Wij verwijderen je identificatiebewijs
nadat wij je geïdentificeerd hebben.
Als jouw verzoek niet duidelijk is of als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op

welke persoonsgegevens jouw verzoek betrekking heeft, dan kunnen wij je vragen om
jouw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van jouw verzoek op
totdat je ons de extra informatie hebt verstrekt.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag als je vragen hebt over de verwerking van je
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet met ons uitkomen, dan heb je het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijziging van het privacy statement
We kunnen dit privacy statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons
beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om het privacy statement regelmatig opnieuw te
bekijken.
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