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Privacyverklaring 
 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Het Genootschap Flevo verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van ons 

Genootschap en bij het lid worden u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. 
Het bestuur van het Genootschap Flevo verwerkt deze persoonsgegevens in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) 
van de Europese Unie. 
 

Dit zijn de persoonsgegevens, die wij verwerken: 
- organisatie, zijnde rechtspersoon of natuurlijk persoon, 

- aanduiding van het geslacht, 
- titulatuur, 
- voorletter(s), 

- voorvoegsel(s), 
- achternaam, 

- adres, 
- postcode, 
- woonplaats, 

- emailadres, 
- telefoonnummer. 

 
Periodieke informatieverstrekkingen 
Het bestuur van het Genootschap Flevo informeert u periodiek over de eigen 

activiteiten en van activiteiten van derden, die aansluiten bij de doelstellingen 
van het Genootschap. Het bestuur maakt hierbij in beginsel gebruik van het 

verstrekte emailadres bij aanmelding van het lidmaatschap. 
 
Waarom we gegevens nodig hebben 

Het Genootschap Flevo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– het behandelen van de jaarlijkse contributie-inning en -betaling; 

– het bijhouden van lidmaatschapsgegevens; 
– het verzenden van periodieke informatieverstrekkingen, waaronder 
uitnodigingen van eigen activiteiten en attendering op gebeurtenissen bij derden. 

 
Delen met anderen 

Het Genootschap Flevo verstrekt geen gegevens aan derden, doch gebruikt de 
verstrekte gegevens uitsluitend voor de eigen huishouding van het Genootschap. 
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Gegevens inzien, aanpassen of 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 

ledengfl@helder.dk. 
  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij 

u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. 
Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) 

niet leesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Genootschap 
Flevo zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 
 

Beveiliging 
Het Genootschap Flevo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact met ons op via ledengfl@helder.dk. 
 

Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel 

van links met de website van het Genootschap Flevo zijn verbonden. 
 
Aanpassen privacy verklaring 

Het Genootschap Flevo behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te 
passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.  
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