OOSTERHOUTSE VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS

Privacyverklaring
1) De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars verwerkt en gebruikt persoonsgegevens die van of over u worden verzameld in het kader van de verenigingsactiviteiten en
doelstellingen: de behartiging van de filatelistische belangen van haar leden. Wij verwerken en
gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake
gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen.
2) Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die u direct of indirect identificeert als
individueel persoon en die u met ons deelt als u contact heeft met de vereniging zoals uw
naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer(s).
3) We gebruiken uw persoonsgegevens voor de behartiging van de filatelistische belangen van
haar leden omschreven in de doeleinden die hieronder zijn vermeld. We verzamelen en
verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze
doeleinden. We gebruiken persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze
privacyverklaring, tenzij u specifiek toestemming hebt gegeven voor een ander gebruik van
uw persoonsgegevens. Het gebruik van de gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de leden
van het bestuur.
4) De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende toepassingen en doeleinden:
• Registratie van het lidmaatschap.
• Registratie van bankrekeningnummer en geboortedatum.
• Registratie en controle van contributie betalingen.
• Verzending van het Verenigingsblad ‘Oosterhouter Post’- hiertoe worden de verzendgegevens (alleen NAW gegevens) beschikbaar gesteld aan Drukkerij Editoo te
Arnhem.
• Verzending van onze digitale Nieuwsbrief.
• Verzending van het maandblad Filatelie, hiertoe worden de verzendgegevens
beschikbaar gesteld aan ‘Abonnementenland’ ten behoeve van ‘Stichting Nederlands
Maandblad voor Philatelie‘.
• Adressering van de ingezonden veilingkavels en van de afrekeningen voor de op de
veiling toegeslagen kavels.
• Registratie van de abonnementen op de afname van artikelen bij onze Nieuwtjesdienst
en de eventuele – indien gewenste – verzending van bestelde artikelen.
• Adressering en registratie van deelnemers aan de rondzenddienst, adressering en
overzichten van uitnamen en betalingen van deelnemers aan de rondzenddienst.
5) De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars kan worden gevraagd om
persoonsgegevens te gebruiken en te bewaren om juridische redenen, zoals het voorkomen,
opsporen of onderzoeken van een misdrijf, voorkomen van verlies, fraude of enig ander
misbruik.
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6) Deze privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruik van onze website
www.oosterhouterpost.nl Voor het gemak van onze bezoekers, kan de website links bevatten
naar websites die niet aan ons zijn verbonden en niet door ons worden gecontroleerd of
beheerd. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze
websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van gegevens die deze
derde partijen verzamelen.
7) We onthullen uw persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties indien dit wordt vereist
door de wet, bijvoorbeeld bij verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties,
regelgevende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties.
8) Als betrokkene hebt u specifieke juridische rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u
verzamelen. Dit is van toepassing op al onze verwerkingsactiviteiten. U heeft er recht op om
te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U heeft daartoe het "Recht
van inzage".
9) Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn
nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie
die voor ons beschikbaar is.
10) Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we
van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit
of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld.
11) Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek,
wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden
waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.
12) Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze
privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden raden wij u aan deze
privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum
van de 'laatste herziening' onder aan deze pagina.
13) Richt uw vragen omtrent gegevensbescherming en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van uw
juridische rechten doormiddel van een digitaal of schriftelijk verzoek bij het secretariaat:
secretariaat.ovvp@gmail.com of doormiddel van een brief aan het Secretariaat OVVP,
Hertogshoef 76, 4941 KE Raamsdonksveer.
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