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Verklaring Verwerking Persoonsgegevens
Verkorte informatie aan de leden en introducés van Hua Yi Xie Shang Hui

In het kort
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht. Wat deze AVG voor de leden en introducés van de Hua Yi Xie
Shang Hui betekent, hebben wij in onze Verklaring Verwerking
Persoonsgegevens toegelicht. De volledige versie van deze verklaring vind u
terug op onze website http://www.huayixieshanghui.nl. Een kopie kunt u ook
aanvragen via de secretaris. Een overzicht van de belangrijkste punten volgt
hier:

Welke persoonsgegevens worden door de vereniging bewaard?
De vereniging onderscheidt twee soorten persoonsgegevens:
• persoonsgegevens van haar leden ten behoeve van de ledenadministratie, en
• persoonsgegevens van deelnemers ten behoeve van het organiseren van
verenigingsactiviteiten.

Waarvoor gebruikt de vereniging deze persoonsgegevens?
De vereniging ontleent haar bestaan aan uw persoonsgegevens. Zonder deze
gegevens kan de vereniging u niet informeren over haar activiteiten, specifieke
kennisgevingen en kan het Hua Yi magazine niet worden toegestuurd. Ook heeft de
vereniging persoonsgegevens nodig voor het financiële beheer van de vereniging,
zoals betalingen voor lidmaatschap en/of deelname aan activiteiten.

Hoe gaat de vereniging om met deze persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen en bijgehouden in een electronisch
bestand. De ledenlijst van de vereniging wordt beheerd door de ledenadministratie.
De deelnemerslijsten van een activiteit wordt beheerd door de organisator van de
betreffende activiteit.

Wanneer worden persoonsgegevens verwijderd?
De persoonsgegevens van leden worden na beëindiging van het lidmaatschap door
opzegging, overlijden of anderszins per ultimo van het daaropvolgende kalenderjaar
verwijderd. De persoonsgegevens van deelnemers worden 13 maanden nadat de
betreffende activiteit heeft plaatsgevonden opgenomen in het archief.

Toestemming aan de vereniging tot het verwerken en het gebruiken
van persoonsgegevens
Bij het aangaan van het lidmaatschap en/of bij deelname aan een activiteit gaat de
vereniging ervan uit dat u toestemming verleent tot het verwerken en gebruiken van
uw persoonsgegevens.
De verwerking geschiedt conform de eisen van Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of wijzigen?
Leden kunnen persoonsgegevens inzien of wijzigen via de ledenadministratie.
Deelnemers dienen zich te wenden tot de organisator van de activiteit.

Toestemming aan de Vereniging tot het publiceren van beeld- en/of
geluidsmateriaal
Bij deelname aan een activiteit waarbij beeld- en/of geluidsmateriaal wordt gemaakt,
gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen publicatie op één van de kanalen
van de vereniging, zoals social media, het Hua Yi Magazine of onze website. Mocht u
hiertegen bezwaar hebben, dan dient u dit tijdig vóór aanvang of tijdens de activiteit
aan te geven aan de organisator, dan wel de secretaris.

Worden persoonsgegevens met derde partijen gedeeld?
Het ledenbestand van de vereniging zal onder geen enkel beding worden
doorgegeven aan of gedeeld worden met derde partijen.
Persoonsgegevens van deelnemers kunnen echter, afhankelijk van de activiteit,
worden doorgegeven aan een derde partij. Denk hierbij aan reisbureaus, toegangsof deelnemerslijsten voor niet-publieke gebouwen of evenementen, of
overkoepelende organisaties. In dat geval verschuift de verantwoordelijkheid van de
Hui Yi Xie Shang Hui voor deze persoonsgegevens naar deze derde partij.

