Privacy-verklaringGGCC
Wij zijn als GGCC verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Heeft u een
vraag dan kun u zich tot ons wenden via http://www.lander-graziella.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
We verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt heeft. Het gaat om:
•

Voor- en achternaam, eventueel van een partner

•

Geboortedatum

•

Geslacht

•

Adresgegevens

•

Telefoonnummer

•

E-mailadres

Daarbij is ons uitgangspunt altijd dat we de hoeveelheid gegevens die we verwerken zoveel
mogelijk beperken afhankelijk van het doel waartoe we de gegevens verwerken. De gegevens
die u verstrekt heeft worden tot vijf jaar na beëindiging van de activiteit bewaard.

Met welk doel verwerken we GGCC-gegevens? Overzicht per type activiteit en
contact:
•

Ledenadministratie

•

Clubblad Gazette

•

Administratie i.v.m. lidmaatschap

•

Administratie i.v.m. clubkampen

Ontvangers van persoonsgegevens
De GGCC deelt sommige van deze persoonsgegevens met de volgende categorieën van
verwerkers voor de verspreiding van de Gazette:
•

De drukker Editoo, Arnhem

Rechten
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd welke
rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
Graag informeren we u hier in het kort over uw rechten.

•

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen.

•

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens.

•

Uheeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
bijvoorbeeld wanneer deze niet meer correct zijn.

•

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons
kunt verzoeken uw gegevens gebundeld aan u te verstrekken zodat u deze
kunt doorgeven aan een andere partij.

Een uitgebreidere omschrijving van alle rechten vind u in de AVG die u bijvoorbeeld kunt inzien
via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken of over de wijze waarop
we omgaan met uw rechten, dan kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

