Privacyverklaring van de vereniging Mens- & Milieuvriendelijk Wonen Almelo,
hierna te noemen: MMWA
MMWA hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van leden en
belangstellenden. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Bij lidmaatschap van de vereniging MMWA (en voor belangstellenden) wordt toestemming gegeven
persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Functionaris ledenbeheer MMWA, zie website www.hofvanhedenalmelo.nl/contacten
2. Welke gegevens verwerkt MMWA en voor welk doel
In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer.
MMWA verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het versturen van uitnodigingen en
informatie betreffende activiteiten van MMWA.
• Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,
declaraties en andere afgenomen diensten af te wikkelen.
3. Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer gebruikt dan voor de realisatie van het
woonproject nodig is.
4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De vereniging MMWA verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden met uw toestemming én als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten in opdracht van MMWA.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de
nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
5. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Ieder kan de vereniging MMWA verzoeken om inzage in eigen persoonsgegevens en om deze
gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
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6. Beveiliging persoonsgegevens
Ter bescherming van persoonsgegevens heeft de vereniging MMWA passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en
onrechtmatige verwerking.
7. Wijziging van de privacyverklaring
De vereniging MMWA past haar Privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.
Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging MMWA betrokkenen per e-mail te informeren.
8. Klachten
Bij klachten over verwerking van persoonsgegevens adviseren wij direct contact op te nemen met
onze functionaris ledenbeheer of met het secretariaat.
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Hiervoor kunt u terecht op de
website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
9. Vragen
Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris
ledenbeheer of met het secretariaat:
zie website www.hofvanhedenalmelo.nl/contacten
of per mail: info@hofvanhedenalmelo.nl
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