AVG / Privacyverklaring OVS
Ondernemers Vereniging Someren (OVS), gevestigd aan Groeningen 20, 5712 HC Someren, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
OVS
Groeningen 20
5712 HC Someren
31 493-496321
www.ovs.nl
info@ovs.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Ondernemers Vereniging Someren verwerkt bedrijfsgegevens en daarmee samenhangend persoonsgegevens
omdat je lid bent van onze Vereniging of omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt en voor gebruik toestemming hebt gegeven. Er zijn twee grondslagen:
1.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en benodigd zijn voor het
lidmaatschap:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres – voor dienstverlening
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer – voor afhandeling betalingen lidmaatschap / andere activiteiten

Ondernemers Vereniging Someren verwerkt bovenstaande persoonsgegevens op basis van de volgende
grondslag: lidmaatschapsovereenkomst.
2.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en benodigd zijn voor het
genereren van publiciteit (website/social media):
• Bedrijfsgegevens
• Bekendmaken aanwezigheid voorafgaand aan activiteiten
• Foto’s tijdens activiteiten
• Nieuwsbrief / overige informatieve berichten

Ondernemers Vereniging Someren verwerkt bovenstaande persoonsgegevens op basis van de volgende
grondslag: toestemming. Toestemming dient geacht te zijn gegeven bij het aangaan van het lidmaatschap en kan
op verzoek worden ingetrokken.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ondernemers Vereniging Someren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien het lidmaatschap eindigt en na volledige betaling van
alle nota’s worden de gegevens binnen één maand verwijderd. Beëindiging van het lidmaatschap kan per
kalenderjaar.
Rechten van leden / overige deelnemers
Eenieder kan inzage vragen in de over hem verzamelde bedrijfsgegevens en daarmee samenhangende
persoonsgegevens. Rectificatie of wissing is op verzoek mogelijk bij het ambtelijk secretariaat via info@ovs.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ondernemers Vereniging Someren gebruikt alleen technische, functionele, analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Aanmeldformulier
Indien je niet wenst dat jouw persoonlijke gegevens inclusief foto’s op de website van OVS komen te staan kan je
dit doorgeven aan het ambtelijk secretariaat via info@ovs.nl en worden die gegevens verwijderd.
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