Nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Op vrijdag 25 mei 2018 is de strenge Europese privacywet: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Er is tijdig door de secretaris VOMOUNL
een AVG-verklaring ingevuld en ingediend (stappenplan).
Ingevolge de AVG dient ons privacy beleid duidelijk kenbaar te worden gemaakt:
 Bij aanmelding als lid van de VOMOUNL dienen een aantal persoonsgegevens te
worden vermeld. Het betreft persoonsgegevens die uitsluitend van belang zijn voor
de ledenadministratie van de VOMOUNL. Dit geldt zowel voor de reeds aangemelde
leden als nieuwe leden (zie het aanmeldingsformulier).
 De persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenlijst die door het bestuur zowel
op papier als op elektronische wijze met uiterste veiligheid worden bewaard. De
ledenlijst berust derhalve alleen bij het bestuur van de VOMOUNL.
 Elk lid heeft het recht om de over hem/haar opgenomen gegevens inzicht te
ontvangen.
 Op de website van de VOMOUNL worden alleen de namen van de leden vermeld.
 De communicatie met de leden vindt via e-mail plaats en wordt in bcc verzonden; de
ontvanger van de mail kan dus niet zien aan wie de mail is gezonden. In bijzondere
gevallen vindt persoonlijke communicatie met een lid plaats via een mail, een brief of
telefonisch.
 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 Zonder toestemming van een lid worden geen persoonsgegevens aan een ander lid
van de VOMOUNL verstrekt.
 Zoals gebruikelijk worden er tijdens activiteiten van onze vereniging een aantal
spontane sfeerfoto’s gemaakt, waarvan een kleine selectie op onze website wordt
geplaatst ter informatie aan enerzijds de deelneemsters/deelnemers aan die activiteit
en anderzijds ter informatie aan overige leden van onze vereniging. Aan de
deelneemsters/deelnemers aan een activiteit wordt voorafgaand via de mail gevraagd
om kenbaar te maken of het maken van foto’s wel of niet op prijs wordt gesteld.
 Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt dit verwerkt in zowel de ledenlijst als de
vermelding op de website.
Op het aanmeldformulier waarnaar op de website wordt verwezen, wordt onderaan een zin
toegevoegd:
Op de website http://www.ou.nl/web/vomounl/home is het privacybeleid van de VOMOUNL
gepubliceerd.

