VCRT
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Privacyverklaring
De VCRT (Vereniging voor Cognitief Revalidatie Therapeuten) is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Website: www.vcrt.nl
De penningmeester is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.
Te bereiken via penningmeester@vcrt.nl of via telefoonnummer 06-23517946
De voorzitter is te bereiken via: voorzitter@vcrt.nl of via 06-12216985
De secretaris is te bereiken via: secretaris@vcrt.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De VCRT verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van de vereniging en deze gegevens
aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor-

en achternaam.

- Geslacht.
- E-mailadres.
- Soort

lidmaatschap

- Foto’s/afbeeldingen
- Locaties
- Datum

gemaakt tijdens evenementen etc.

waar leden werkzaam zijn

van aanmelding VCRT

- Financiële

(boekhoudkundige) gegevens die uitsluitend betrekking hebben op de
verwerking van lidmaatschapscontributie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken.
De VCRT verwerkt de persoonsgegevens van de leden voor de volgende doelen:
Het actueel houden van het ledenbestand/ledenadministratie.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen
voeren of leden te informeren over studiedagen, nieuws of andere zaken direct
gerelateerd aan de vereniging.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
De VCRT bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra om welke reden dan ook je
lidmaatschap van de vereniging eindigt worden je persoonsgegevens verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden.
De VCRT verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
De VCRT maakt geen gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. Er wordt alleen een “Statcounter” gebruikt, dit is een
bezoekersteller. Ook gebruikt de website een SSl certificaat zodat de verbinding met de
website op het ledendeel versleuteld is.
Dit is veilig voor de gebruiker (wordt weer gegeven als HTTPS://vcrt.nl i.p.v. http://vcrt.nl)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de
VCRT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou te noemen organisatie, te sturen. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bovengenoemde mailadressen van de
VCRT.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
De VCRT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
De VCRT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van
de bestuursleden (zie bovengenoemde mailadressen).
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