Privacy statement Antonius in Beweging
Inleiding
Wij vinden het erg belangrijk dat er goed met je gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we in dit
document uit waarom en welke gegevens we verzamelen. En ook wat je kunt doen als je het daar
niet mee eens bent. We hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden.
We gaan altijd vertrouwelijk met je gegevens om. Dat is het allerbelangrijkste. Alle informatie wordt
veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor personen voor wie dat relevant is. Zo voorkomen we
dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met je gegevens.
Wat verzamelen we en waarom?
We verzamelen persoonsgegevens. Dit doen we voor het bijhouden van het leden bestand en het
innen van de bijdrage.
Een of meerdere dingen kunnen we van je bijhouden, zoals:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- E-mailadres(sen)
- Bankgegevens.
Wat we bijhouden op onze website
We gebruiken op de website de volgende cookies:
Google Analytics: hiermee houden we bij welke pagina’s het meest bezocht worden en welke we nog
moeten verbeteren. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en dus
niet te herleiden naar individuen.
We bewaren gegevens niet langer dan nodig en wij zullen je gegevens niet publiceren of aan derden
verstrekken,
Wat houden we bij in onze systemen?
In al onze systemen worden alleen gegevens bijgehouden die nodig zijn om onderstaande te kunnen
uitvoeren:
• Bijhouden ledenadministratie
• Innen bijdragen
• Versturen nieuwsbrieven
• Bijhouden registers mbt geboorte, huwelijk en overlijden.
Van activiteiten die in de Kadans en/of in het Kompas plaatsvinden worden geregeld foto's gemaakt.
Deze foto's gebruiken wij uitsluitend voor verslaglegging van de betreffende activiteit op onze website
en/of onze Facebook pagina. Als deelnemer aan deze activiteit, stemt u in met de mogelijkheid van
het publiceren van deze foto's. Mocht er een foto van u op onze website en/of op onze Facebook
pagina staan en heeft u hiertegen bezwaar, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een email
te sturen naar antoniusinbeweging@gmail.com.
Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen en de betreffende foto(‘s) van onze website
en/of Facebook pagina verwijderen.

Wil je iets aanpassen of heb je een vraag?
Als je meer informatie wilt over de persoonsgegevens die mogelijk van jou zijn verzameld, neem dan
contact met ons op.

