
Privacybeleid van PKV ‘Burgum e.o.’ 

 
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die PKV ‘Burgum e.o. verwerkt van haar 

(ere)leden, deelnemers of andere geïnteresseerden. 
Indien je lid wordt van, of om een andere reden persoonsgegevens aan PKV ‘Burgum e.o.’ verstrekt, 

geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. 

Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke  

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

PKV ‘Burgum e.o.’ 

Secretaris Tonnie Bakker 

Nobel 20 

9291 AA Kollum 

Tel. 0511 – 452283 

E: ad.bakker@knid.nl 

 

Penningmeester J.P. Posthumus 

Juffer Soeterwei 5 

9289 JP Drogeham 

Tel. 0512-332396 

E: j.posthumus@upcmail.nl 
 

2. Welke gegevens verwerkt PKV ‘Burgum e.o’ en voor welk doe 

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a. Voor- en achternaam, geboortedatum, 

b. Adresgegevens, eventueel postadres 

c. Telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s) 
 

PKV ‘Burgum e.o.’ verwerkt de bij a, b en c genoemde persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden:  

Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het 

lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van 3
e
 instanties, 

voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou 

verkregen informatie. 

 

Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het 

lidmaatschapsgeld, uitbetalen van prijzen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen. 

 

PKV ‘Burgum e.o.’ gebruikt je naam en e-mailadres om je relevante berichten en indien gewenst haar 

e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te 

sturen.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk bij het secretariaat. 

 

3. Bewaartermijnen  

PKV ‘Burgum e.o.’ verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap 

tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens 

vernietigd. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen 

Er wordt zorgvuldig omgegaan met je gegevens. 

Uw gegevens worden ons opgeslagen op beveiligde locaties. 

Alle bestuursleden hebben de plicht de gegevens waarover zij beschikken geheim te houden. 
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5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

5.1 Via de ledenadministratie van PKV ‘Burgum e.o.’ kan je een verzoek indienen om je 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. PKV ‘Burgum e.o.’ zal 

je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren  

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop PKV ‘Burgum e.o.’ je persoonsgegevens verwerkt 

of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het secretariaat. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan 

onze ledenadministratie: ad.bakker@knid.nl 

 

6. Wijzigingen 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt. 

Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.  
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