Privacyverklaring van de ME/cvs Vereniging
De ME/cvs Vereniging hanteert de volgende privacyregels bij het omgaan en verwerken van
persoonlijke gegevens die de ME/cvs Vereniging van haar leden, donateurs of andere
geïnteresseerden ontvangt.

Welke gegevens verwerken wij?
Van leden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• aanhef, naam en adres
• geboortedatum
• telefoonnummer, mailadres
• bankrekeningnummer
En voor welk doel?
a) Aanhef, naam, (mail)adres, geboortedatum en bankrekeningnummer worden
gebruikt voor het innen van de contributie of het afnemen van diensten
b) Aanhef, naam en mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de digitale
nieuwsbrieven, enquêtes en uitnodigingen voor activiteiten van de ME/cvs
Vereniging.
c) Aanhef, naam en adres worden gebruikt voor het per post versturen van ons
verenigingsblad LeesME.
d) Aanhef, naam, mailadres en telefoonnummer worden gebruikt indien wij een
terugbel- of mailverzoek krijgen.
e) Geboortedatum wordt gebruikt om te achterhalen of je meerderjarig bent, om de
hoogte van je contributie te bepalen (jeugd- of standaardlidmaatschap), en om je een
kaart op je verjaardag te sturen.
Van mensen die ons per telefoon of per mail om informatie of advies vragen (leden en nietleden) verwerken wij alleen de naam, mailadres (indien doorgegeven) en/of
telefoonnummer (indien doorgegeven) om de informatie of advies te kunnen verstrekken.
Van mensen die ons ervaringen doorgeven (spontaan of in het kader van een enquête of
meldactie) verwerken wij de volgende persoonsgegevens: - naam - adres (indien
doorgegeven) - e-mailadres (indien doorgegeven) - telefoonnummer (indien doorgegeven) eventueel ingevulde vragenlijsten.
Wij gebruiken persoonsgegevens van mensen die ons ervaringen doorgeven voor het vragen
van aanvullende informatie, indien nodig. Ook gebruiken wij doorgegeven ervaringen voor
activiteit op het gebied van voorlichting, onderzoek, actie en lobby. Dit doen wij in volledig
geanonimiseerde vorm, niet te herleiden tot persoonlijke gegevens, tenzij expliciet anders
overeengekomen is met de betrokken persoon.

Verkrijging van gegevens
De ME/cvs Vereniging verkrijgt de gegevens doordat je ze zelf aan de ME/cvs Vereniging
hebt gegeven. Als je lid of donateur van de ME/cvs Vereniging wordt, of als je om een
andere reden je persoonsgegevens aan de ME/cvs Vereniging geeft, geef je toestemming om
je persoonsgegevens te verwerken zoals aangegeven in deze privacyverklaring.
Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. De ME/cvs
Vereniging informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben. Het
uiteindelijke gevolg daarvan kan zijn dat de ME/cvs Vereniging je dan niet als lid kan
accepteren of bepaalde informatie niet met je kan delen.
Beveiligingsniveau
Persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen en beschermd met behulp van technische en
administratieve veiligheidsmaatregelen. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met
derden. Als je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kan je contact
opnemen met de ME/cvs Vereniging.
Bewaartermijnen
De gegevens die je aan de ME/cvs Vereniging hebt gegeven bij de aanmelding van je
lidmaatschap worden bewaard zolang je lid bent en maximaal tot 3 jaar nadat je
lidmaatschap is geëindigd. Gegevens die van belang zijn voor de boekhouding moeten 7 jaar
bewaard worden. Dat is een wettelijke verplichting.
Recht op inzage, correctie of verwijdering en recht op het indienen van een klacht.
Er is recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens. Een verzoek
daartoe kun je per brief of via e-mail indienen. Je kunt de toestemming om de
persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken. Ook kun je een klacht bij ons
indienen over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Wijzigingen
Als er wijzigingen in de privacyverklaring worden aangebracht worden deze via de website
bekend gemaakt.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
ME/cvs Vereniging
Hoofdweg 21
9966 VA Zuurdijk
contact@me-cvsverening.nl

