PRIVACY-REGLEMENT VERENIGING ELEKTRISCHE RIJDERS
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De vereniging krijgt door inschrijving van haar leden de beschikking over naam en emailadres
en optioneel merk, type en soort auto van haar leden. De leden zijn personen. De leden
verstrekken deze gegevens zelf aan de vereniging. Er worden geen bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd.
Binnen de vereniging zijn de voorzitter en de secretaris verantwoordelijk voor het
privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens.
Het privacy-reglement is voor leden en derden in te zien op de website van de vereniging.
Bij inschrijving geven de leden toestemming voor het gebruik van de verstrekte gegevens door
de vereniging binnen het kader van dit privacy-reglement.
Leden hebben inzage in de door hen verstrekte gegevens en kunnen deze zelf wijzigen en
verwijderen. Na verwijdering zijn de gegevens geheel uit de bestanden van de vereniging en
niet meer op te roepen.
Het ledenbestand ligt vast in een database, die alleen kan worden ingezien door de
bestuursleden van de vereniging. Er worden geen kopieën gemaakt, wel back-ups. De
database is ook gekoppeld aan mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. Leden
kunnen deze nieuwsbrief ten alle tijde opzeggen. Er worden geen kopieën van de data
gemaakt, wel back-ups Deze laatsten worden bewaard op de server van de website.
Het ledenbestand wordt gebruikt om met de leden te communiceren over zaken die de
vereniging betreffen, zoals het aankondigen van bijeenkomsten en het periodiek versturen
van nieuwsbrieven waarmee de leden op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen op
het gebied van elektrische voertuigen en oplaadinfrastruktuur.
Bestanden van namen en emailadressen van leden worden niet verstrekt aan derden.
Boodschappen of aanbiedingen van derden, zoals sponsoren van de vereniging, kunnen via de
nieuwsbrieven van de vereniging worden doorgegeven aan de leden of aan groepen van leden
als het bestuur van de vereniging daartoe besluit en de boodschappen in het belang acht van
haar leden.
Indien foto’s worden gemaakt van ledenactiviteiten wordt de leden vooraf om toestemming
gevraagd om mogelijk tot publicatie op de site van de vereniging te kunnen overgaan.
Met het externe servicebureau dat de website onderhoud is een verwerkersovereenkomst
gesloten zodat de privacy van de leden is gewaarborgd en de gegevens niet kunnen worden
gebruikt anders dan in het belang van de vereniging binnen het kader van dit
privacyreglement.
Bij onvoorziene datalekken worden de leden zo snel mogelijk geïnformeerd, doch in ieder
geval binnen 3 dagen.
De website van de vereniging is beveiligd tegen hacken met een beveiligingscertificaat: dit
certificaat zorgt voor de versleuteling van de gegevensstroom tussen website bezoeker en
website server.
PC’s, laptops en tablets waarop gegevensbestanden zijn opgeslagen of waarmee we toegang
kunnen krijgen tot deze bestanden van leden zijn afdoende beveiligd tegen hacken, virussen
en malware.
De lidmaatschap gegevens worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Nationale EV
Helpdesk. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toegang tot het informatie
platform en beantwoording van vragen vanuit de Vereniging.

