
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Het bestuur van GBLV/Gemeentebelangen vindt de privacy van de leden belangrijk. Daarom 
gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 
Vanaf 25 mei 2018 is de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Hieronder vindt u de privacy verklaring. 

Privacyverklaring GBLV/Gemeentebelangen 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
GBLV/Gemeentebelangen kan persoonsgegevens van leden en niet-leden verwerken, omdat 
u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, dan wel deze via een 
papieren contactformulier aan GBLV/Gemeentebelangen heeft verstrekt. 
GBLV/Gemeentebelangen kan de volgende persoonsgegevens verwerken 

- voor- en achternaam 
- adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- geboortedatum / geslacht 
- bankrekeningnummer (IBAN) 

Waarom GBLV/Gemeentebelangen gegevens nodig heeft 
GBLV/Gemeentebelangen verwerkt persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of 
per post) te kunnen benaderen, dan wel om telefonisch contact met u op te kunnen nemen 
in het kader van het lidmaatschap of in het kader van andere communicatieve uitingen aan 
leden en andere belangstellenden die zich hiervoor hebben aangemeld. 

Hoe lang GBLV/Gemeentebelangen gegevens bewaart 
GBLV/Gemeentebelangen bewaart uw persoonsgegevens digitaal en niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens 
met betrekking tot uw lidmaatschap worden niet langer dan een jaar bewaard na 
beëindiging van het lidmaatschap. 

Delen met anderen 
GBLV/Gemeentebelangen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit 
nodig is voor de uitvoering van het lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. De gegevens zullen omgeven zijn met beveiligingsmaatregelen, zoals 
wachtwoorden. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gedeeld. 

Voor het plaatsen van foto’s op openbaar terrein (website, nieuwsbrieven e.d.) zal 
toestemming van de geportretteerde(n) worden gevraagd. 

In kaart brengen bezoek- en leesgegevens 
Op de website van GBLV/Gemeentebelangen en van de Nieuwsbrief worden algemene 
bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses 
van bezoek- en klikgedrag. GBLV/Gemeentebelangen gebruikt deze informatie voor eigen 
gebruik. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  



Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@gblv.nl 

 

Bestuur GBLV, januari 2019 

 


