Privacyverklaring van de Association Néerlandaise du Midi, gevestigd te 83780
Flayosc, 246 chemin du Clos de Floriège, hierna te noemen “de vereniging”
Deze verklaring betreft de wijze waarop de vereniging de bij haar berustende persoonsgegevens
(“de gegevens”) zal bewaren, gebruiken en beschermen.
1. Omvang van de gegevens
Bij of voor de verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging, heeft het ‘aspirant’ lid
persoonsgegevens verstrekt die deel uitmaken van de volgende lijst:
Geslacht
(Achter) Naam
Voornaam, voorletters, roepnaam
Correspondentieadres in Frankrijk
Evt. in opmerkingen adres in Nederland of visa versa
Telefoonnummer vast en/of mobiel
Geboortedatum
E-mailadres
Bankgegevens en IBAN
Aanhef voor correspondentie
2. Gebruik van de gegevens
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie van het bestuur naar de leden bij de
uitvoering van haar bestuurstaak en voor het toesturen van vereniging gerelateerde post zoals het
clubblad. De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor een
efficiënte communicatie tussen het bestuur en de leden. Zoals toesturen van het ledenbestand aan
bijvoorbeeld een verzendhuis t.b.v. het clubblad. Een lid bepaalt zelf de toegang tot zijn
persoonsgegevens aan andere ANM leden via de aanpassing voorkeuren in zijn/haar profiel die
alleen toegankelijk is onder een ledenlogin op de website.
3. Bewaring van de gegevens en toegang daartoe
De gegevens worden bewaard in een elektronisch (online) dossier in de ledenadministratie van de
ANM. De ledenadministratie is ondergebracht bij de softwareontwikkelaar Congressus, waarmee de
ANM een overeenkomst heeft afgesloten. Toegang tot deze software (of functie gerelateerde delen
daarvan) hebben alleen bestuursleden, de beheerder ledenadministratie/website en de
softwareontwikkelaar voor helpdesk ondersteuning. De gegevens mits door het lid toegankelijk
gemaakt, zijn voor leden in te zien via de online ledenlijst onder met een wachtwoord afgescheiden
ledenportaal op de website. Een lid heeft zijn eigen regie over zijn persoonsgegevens en kan deze
gegevens en voorkeuren in een persoonlijk “Profiel” in dit Ledenportaal beheren.
De secretaris kan zijn toegangsrecht delegeren aan een lid van de vereniging, belast met de
ledenadministratie.
Een individueel LidID wordt aan ieder van de leden verstrekt door de ledenadministratie. De
toegang tot het ledenportaal heeft een lid onder eigen beheer door middel van een persoonlijk
wachtwoord.
De gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap. Na opzegging van het
lidmaatschap worden de gegevens overgebracht naar een lijst van oud-leden als het opzeggende
lid daar geen bezwaar tegen heeft. De secretaris en/of de ledenadministratie zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor het juist wijzigen of verwijderen van de gegevens uit het elektronisch dossier bij
het beëindigen van het lidmaatschap.
4. Cookies.
De website van de vereniging maakt gebruik van de wettelijk verplichte functionele cookies.
Andere cookies zoals voor advertentie doeleinden worden niet gebruikt. Indien deze laatste
gewijzigd wordt kan dit alleen na goedkeuring in de ALV.
5. Inzage, correctie en verwijdering
Een lid heeft het recht via het ‘online profiel’ zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te
vullen, te verwijderen en/of af te schermen. Het lid voert deze regie en beheer via het onder de
ledenlogin en eigen LidID nummer afgeschermde persoonlijk “profiel” via de website.

6. Wijzigingen privacy beleid
De vereniging zal van regelmatig haar privacy beleid aanpassen aan eventueel gewijzigde
omstandigheden. De meest recente versie van deze verklaring wordt op de website opgenomen.
7. Klachten
Als de leden klachten hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen zij die
indienen bij de CNIL (Commission National de l’Informatique et des Libertés),
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil. Of uiteraard via het secretariaat van de
ANM, Secretariaat@A-N-M.com.
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