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Privacyreglement/ 

privacyverklaring 
De ‘Stichting Oranje Vereniging Voorhout’ (verder te noemen OVV), gevestigd aan de Sportlaan 2, 

2215 NA te Voorhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in dit privacyreglement. 
 

Contactgegevens: 

Website: http://www.oranjeverenigingvoorhout.nl 
Bezoekadres: Sportlaan 2, 2215 NA, Voorhout 

Postadres: postbus 148, 2215 ZJ, Voorhout 

e-mail: secretaris@oranjeverenigingvoorhout.nl 

 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

 U maakt als donateur gebruik van de diensten van de OVV en wij registreren daarvoor uw 

persoonsgegevens 
 U draagt als medewerker bij aan de doelstellingen van de OVV 

 

Van donateurs worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
 Voor- en achternaam 

 Geslacht 

 Adresgegevens 
 Geboortedatum kinderen totdat de 12-jarige leeftijd wordt bereikt (*) 

 IBAN-rekeningnummer 

 E-mailadres 

 
Van medewerkers verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 
 Adresgegevens 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres 
 

(*) De OVV registreert geboortedata van de kinderen van donateurs. Tot de 12-jarige leeftijd 

van  
de kinderen ontvangen zij van de OVV een gratis traktatie- en/of lampionkaart. Na het  

bereiken van de 12-jarige leeftijd worden de geboortedata verwijderd. 

 

Verwerken wij bijzondere persoonsgegevens? 
 

De OVV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals genoemd in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (zoals geloof, ras of etnische afkomst, gezondheid, politieke opinie of 
seksuele gerichtheid) 

 

Met welk doel en grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 
 

De persoonsgegevens van donateurs wordt voor de volgende doelen verwerkt: 

 Afhandelen van betaling van de jaarlijkse donatie 
 Het bezorgen van de donatiekaart, inclusief eventuele traktatie- en lampionkaarten. 

 Gebruik van e-mail of telefoonnummer voor zover dit voor de diensten van de OVV 

noodzakelijk is. 
 Informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten. 
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De persoonsgegevens van medewerkers worden voor de volgende doelen verwerkt: 

 Communicatie over de organisatie van activiteiten en evenementen 
 Specifieke verzoeken ten aanzien van diensten van de OVV 

 Verzekering van medewerkers van de OVV tijdens evenementen. 

De persoonsgegevens die de OVV ontvangt en beheert worden niet gebruikt voor besluitvorming 
die impact kan hebben op de betreffende personen. 

 

Met welke ‘verwerkers’ werkt de OVV samen? 
 

Voor de digitale verwerking van persoonsgegevens maakt de OVV gebruik van de software van de 

volgende verwerkers: 

 Donateurs- en ledenadministratie: PolderSoft BV te Amersfoort 
 Digitale inschrijving website: Innovero Software Solutions BV te Wassenaar. 

 

Met beide verwerkers heeft de OVV een verwerkersovereenkomst. Daarin zijn onderlinge afspraken 
vastgelegd in het kader van het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens conform de AVG. 

 

Bewaartermijnen 
 

De OVV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor bovenstaande gegevens wordt een 
bewaartermijn van twee jaar na opzegging donateurschap of stopzetten van de activiteiten als 

medewerker in acht genomen. 

 

Delen wij persoonsgegevens met derden? 
 

De OVV deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk het voor het vervullen 

van het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. 
 

Beveiliging van de persoonsgegevens 

 
De OVV is verantwoordelijk voor een beveiligde opslag van uw persoonsgegevens om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neemt u dan contact op met de OVV via secretaris@oranjeverenigingvoorhout.nl  

Het bestuur van de OVV zal dan nagaan welke vervolgstappen er noodzakelijk zijn. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten, namelijk: 

 het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen 

 het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken 
 het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de 

OVV 

 het recht om uw persoonsgegevens in digitale vorm te ontvangen of te laten versturen 
naar door u genoemde organisatie, de zogeheten gegevensoverdraagbaarheid.  

 

Wilt u van de genoemde rechten gebruik maken, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen via 
secretaris@oranjeverenigingvoorhout.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen om uw identiteit 

te controleren. Vervolgens zullen wij binnen zes weken uw verzoek behandelen. De OVV wijst u 

tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens via deze link. 
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