Privacy policy Ondernemersvereniging Zwijndrecht
Inleiding
De Ondernemersvereniging Zwijndrecht (verder OVZ) hecht waarde aan het zorgvuldig omgaan met
uw persoonsgegevens. In deze privacy notitie wordt uitgelegd welke persoonsgegevens de OVZ van u
verwerkt, voor welke doelen, hoelang uw gegevens worden bewaard en hoe u gebruik kunt maken
van uw rechten als betrokkene.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De OVZ is een vereniging en daarmee de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat het algemeen bestuur van
de OVZ, gevestigd in Zwijndrecht (Postbus 19, 3330 AA Zwijndrecht), er verantwoordelijk voor is dat
uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden gebruikt en daar kunt u ons op aanspreken.
Welke persoonsgegevens worden van u verwerkt en met welk doel?
De OVZ verwerkt uw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die u als persoon identificeerbaar maken,
zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres maar ook uw financiële gegevens of
de gegevens van uw onderneming.
Uw gegevens worden op de eerste plaats gebruikt voor de beoordeling van adspirant leden, de
uitoefening van de activiteiten van de OVZ volgens de statuten en het daarvoor onderhouden van
contacten met de leden, het berekenen van de inkomsten en uitgaven van de OVZ en het verzenden
van informatie aan de leden van de OVZ. De OVZ verwerkt verder gegevens als beheerder van het
Zwijndrechts brede deel van het Ondernemersfonds. De gegevens van de OVZ kunnen verder worden
gebruikt voor intern beheer en bedrijfsbeveiliging, interne bedrijfsstatistieken en financiële
verantwoording, het behandelen van geschillen en het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Dit betekent verder dat verschillende partijen uw gegevens gaan ontvangen, maar dat gebeurt alleen
als dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de activiteiten van de OVZ volgens de statuten, als
beheerder van het Zwijndrechts brede deel van het Ondernemersfonds of als dit noodzakelijk is voor
het gerechtvaardigd belang van de OVZ voor intern beheer en bedrijfsbeveiliging, interne bedrijfsstatistieken en financiële verantwoording, het behandelen van geschillen en het nakomen van
wettelijke verplichtingen.
Op grond waarvan worden uw persoonsgegevens verwerkt?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het belang van de OVZ om de in de
statuten opgenomen doelen te kunnen bereiken en om haar taak als beheerder van het Zwijndrechts
brede deel van het Ondernemersfonds te kunnen uitoefenen.
Daarnaast is de verwerking noodzakelijk voor het belang van de OVZ voor een goede bedrijfsvoering,
omdat de gegevens nodig zijn voor intern beheer en bedrijfsbeveiliging, interne bedrijfsstatistieken
en financiële verantwoording, voor het behandelen van geschillen en het nakomen van wettelijke
verplichtingen.

Hoe komt de OVZ aan uw persoonsgegevens?
De gegevens zijn voor een deel afkomstig van uzelf, omdat deze nodig zijn voor het lid worden van de
OVZ. Een deel van de gegevens kan afkomstig zijn van derden die betrokken zijn bij de activiteiten
van de OVZ volgens de statuten of bij de activiteiten van het Zwijndrechts brede deel van het
Ondernemersfonds.
Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Er zijn door de OVZ passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens
te beveiligen tegen diefstal, verlies, vernietiging of tegen ander onrechtmatig gebruik. Indien de OVZ
gebruikt maakt van een zogenaamde ‘verwerker’, dan wordt met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In dergelijke gevallen blijft de OVZ verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan
met uw persoonsgegevens.
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Uw gegevens worden bewaard voor een periode van 7 jaar na de beëindiging van het lidmaatschap
van de OVZ. Gegevens van ereleden van de OVZ worden bewaard gedurende het bestaan van de
OVZ. De gegevens als beheerder van het Zwijndrechts brede deel van het Ondernemersfonds worden
bewaard voor een periode van 10 jaar na aanvraag en toekenning. Na die periode worden uw
gegevens geanonimiseerd of vernietigd.
Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de wettelijke regels verschillende rechten, zoals het recht op inzage (of kennisneming), verbetering (of rectificatie), verwijdering (of wissing), beperking, overdraagbaarheid van uw
persoonsgegevens en het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. Op deze rechten
zijn wettelijke uitzonderingen van toepassing.
Uw verzoek kunt u schriftelijk indienen via het algemeen bestuur van de OVZ, postbus 19, 3330AA
Zwijndrecht, ter attentie van de voorzitter. Uw verzoek wordt dan binnen een maand door de OVZ
afgehandeld.
Heeft u vragen of klachten?
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door de OVZ kunt u met ons contact
opnemen via de e-mail info@ovzwijndrecht.nl, het contactformulier op de website van de OVZ of
telefonisch via nummer 078-6390056.
De Autoriteit persoonsgegevens (AP) houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving.
Een eventuele klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij hen indienen. Voor
meer informatie hierover bezoek dan de website van de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of
bel 0900-2001201.

