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Privacy beleid vereniging Samen Leuk Oud Worden (SLOW) 

 
De vereniging Samen Leuk Oud Worden (hierna: SLOW) hecht veel waarde aan de bescherming van 

uw persoonsgegevens. In de privacy verklaring geven wij aan hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens.  

Wij zien er op toe dat de persoonsgegevens die u ons verschaft zorgvuldig worden behandeld en 

beveiligd. Wij houden ons daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze worden 

verstrekt.  

De persoonsgegevens worden beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor het doel waarvoor 

ze worden verwerkt. 

 

Gebruik door derden 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en indien u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

Wij geven alleen uw gegevens aan derde partijen waarmee wij een zogenaamde 

verwerkingsovereenkomst hebben of indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld 

politie). 

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt 

 Verenigingsleden:  

naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(-s), e-mailadres, geboortedatum, bankrekening (IBAN 

en tenaamstelling).  

Indien er een wettelijke verplichting is om andere gegevens te verwerken, bijvoorbeeld op grond 

van fiscale wetgeving, dan worden de leden daarover vooraf geïnformeerd.  

 Aspirant leden, (deelnemende-) belangstellenden: 

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(-s), e-mailadres. 

 Ontvangers van nieuwsbrieven:  

naam, e-mailadres.   

 

Beveiliging 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van uw 

gegevens.  

Wij hanteren goede wachtwoorden voor onze systemen en gebruiken alleen veilige systemen.  

Alle leden van Slow die kennis van uw gegevens kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding 

daarvan en geven die alleen door aan derden indien u daar toestemming voor geeft. 

Wij houden ons aan de wettelijke verplichting wat betreft het melden van datalekken en melden een 

ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren de gegevens zolang dat nodig is voor de doelen waarvoor zij zijn gegeven of om te 

voldoen aan wettelijke (bewaar-)verplichtingen.  

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

Op grond van de AVG hebt u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

 Inzage: u heeft het recht op inzage van uw gegevens en hoe wij die wij verwerken. 

 Correctie: u heeft het recht op correctie van gegevens  
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 Verwijderen: u heeft recht op verwijdering van uw gegevens waarvan u vindt dat wij deze niet 

(langer) mogen verwerken. 

 Vergetelheid: u heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer 

deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw 

toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan. 

 Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of diensten van Slow en 

tegen profilering voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de 

verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt of als u vindt dat uw rechten 

zwaarder wegen dan het belang van Slow om uw persoonsgegevens te verwerken. 

 

Sociale media 

Wij maken gebruik van sociale mediakanalen zoals de website, Facebook en Twitter. Eventuele 

(persoons-)gegevens die daarbij worden vastgelegd worden ook in overeenstemming met de 

privacyverklaring verwerkt.  

Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps vallen onder deze privacy 

verklaring.  

Foto’s van de (aspirant-)leden en deelnemende belangstellenden kunnen worden gepubliceerd op de 

website van SLOW en op Facebook. Indien een (aspirant-)lid schriftelijk of via email kenbaar maakt 

bezwaar te hebben tegen het publiceren van een specifieke foto zal SLOW deze terstond (laten) 

verwijderen. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan 

sociale mediakanalen of hun content op sociale media.  

 

Vragen of klachten 

Mocht u vragen hebben over onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met ons: 

slow.dordrecht@outlook.com. 

Mocht u klachten hebben dan helpen wij u graag met het oplossen van deze klachten. Op grond van 

de AVG hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze 

verwerking van persoonsgegevens.     


