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PRIVACYVERKLARING 
Senioren Vereniging Dow Terneuzen 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 
De Senioren Vereniging Dow Terneuzen (SVDT), onderafdeling van de PV Dow Benelux 
Terneuzen, gevestigd aan Vliegende Vaart 10, 4537 DH, Terneuzen, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Domeinnaam: https://senver.pvdow.nl 
Vliegende Vaart 10 
4537 DH Terneuzen  
Telefoonnummer secretaris : 0623562372 

De secretaris is de functionaris gegevensbescherming van de SVDT. 
Hij is te bereiken via secrsvdt@zeelandnet.nl. 
De functionaris gegevensbescherming houdt alle gegevens bij op een eigen laptop beschermd 
met een wachtwoord. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Aspirant leden kunnen zich via onze website https://senver.pvdow.nl aanmelden. 
De secretaris ontvangt een e-mail bericht van elke aanmelding en controleert deze op juistheid. 
Onze leden hebben de SVDT bij aanvang van het lidmaatschap vrijwillig ingelicht over de 
volgende privé gegevens: 
  

- Dow persoonsnummer 
- SVDT lidnummer 
- Datum ingang lidmaatschap 
- Naam en adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 

Er worden geen IBAN nummers van de leden van de SVDT opgenomen in het systeem. 
Betalingen van evenementen en/of lidmaatschapsgelden geschieden door de leden zelf 
rechtstreeks op de rekening van de SVDT. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website verzamelt geen gegevens van bezoekers. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
De SVDT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Zodat je in staat bent je in te schrijven voor evenementen georganiseerd door de SVDT. 
 Verzenden van onze flyers en/of betalingsverzoeken naar leden van de SVDT. 
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor en tijdens evenementen. 
 Inschrijflijsten te maken voor evenementen. Op deze lijsten staan alleen het lidnummer, 

het aantal personen en de naam van de leden vermeld. 
 E-mails zullen altijd via een BCC naar alle leden verzonden worden. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
De SVDT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
De SVDT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden deze gegevens gearchiveerd voor eventueel 
naslagwerk.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
De SVDT verstrekt uitsluitend delen van persoonsgegevens aan de PV Dow Benelux Terneuzen 
en alleen als dit nodig is ter communicatie naar het PV bestuur. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
De SVDT gebruikt geen cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je 
door opgave van de correcte data aan secrsvdt@zeelandnet.nl.  

Wijzigingen van welke aard ook worden door de secretaris direct in het adressenbestand van de 
SVDT verwerkt. 

De SVDT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
De SVDT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met secrsvdt@zeelandnet.nl. De SVDT 
heeft de volgende maatregel genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: alle info naar 
onze leden gaan in Bcc verzonden worden. 
 
Beveiligheidsovereenkomst bestuursleden 
De bestuursleden verklaren dat het maandelijks overzicht van alle leden met hun lidnummer, 
naam en adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres uitsluitend gebruikt worden voor 
communicatie binnen de onderafdelingen. 
Voornoemde gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. 
Alle externe verzoeken op dit gebied worden door een bestuurslid aan de functionaris 
gegevensbescherming van de SVDT gerapporteerd. 
Deze verzoeken worden door de functionaris gegevensbescherming gerapporteerd aan het 
bestuur van de PV met het verzoek om adequate actie. 

Bekrachtiging document. 
Dit document is besproken en bekrachtigd tijdens de bestuursvergadering van 5 juni 2018. 
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