
Privacyverklaring Mooi Wageningen 
 
Privacy van onze leden is belangrijk voor Vereniging Mooi Wageningen. We hechten veel waarde aan 
de bescherming van jouw persoonsgegevens. Vereniging Mooi Wageningen houdt zich dan ook aan 
de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat ze altijd netjes gebruikt worden. 
In deze privacyverklaring kun je lezen hoe de Vereniging Mooi Wageningen omgaat met de 
persoonsgegevens die worden verwerkt. 
 
De regelgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt 
met zich mee dat wij: 

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor die zijn 
verstrekt; 

- We de verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor deze doeleinden; 

- We vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor het verwerken van jouw 
persoonsgegevens; 

- We ervoor zorgen dat de beveiliging van de persoonsgegevens die we hebben opgeslagen 
gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij wij schriftelijke toestemming 
van jou hebben of de wet of de rechter dit van ons vraagt; 

- We op de hoogte zijn van de rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

 
Als je vragen hebt of wilt weten wat de Vereniging Mooi Wageningen precies van jou bijhoudt, neem 
dan contact op via info@mooiwageningen.nl. 
 
Persoonsgegevens 
Bij het aangaan van een lidmaatschap met de Vereniging Mooi Wageningen via de website worden 
persoonsgegevens (NAW en mailadres) gevraagd. Deze gegevens slaan we op in een Excelbestand. 
We gebruiken de gegevens om de ledenadministratie te voeren, en nieuwsbrieven, ledenberichten 
en uitnodigingen toe te sturen. Voor het voeren van de financiële administratie en de inning van 
contributie slaan wij ook je bankrekeningnummer op. 
 
Gegevens wijzigen 
Vanzelfsprekend is het mogelijk de eigen persoonsgegevens in te zien en aan te laten passen. Om je 
gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen, kun je een mail sturen 
naar info@mooiwageningen.nl. In nieuwsbrieven, ledenberichten en uitnodigingen die Vereniging 
Mooi Wageningen mailt staat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Wij kunnen je wel vragen 
om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan je verzoek tot inzage of wijziging van gegevens. 
 
Delen persoonsgegevens 
Vereniging Mooi Wageningen zal je persoonsgegevens niet delen met derden, behalve wanneer de 
wet of de rechter ons daartoe dwingt. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Vereniging Mooi Wageningen zal je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg beveiligen. We 
letten goed op wat er mis kan gaan passen de beveiliging aan als dat nodig is. Ook zijn alle personen 
die namens de Vereniging Mooi Wageningen jouw gegevens kunnen zien gehouden aan 
geheimhouding daarvan. 
 
E-mail  
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Wij willen je graag per e-mail informeren. Dat doen wij met nieuwsbrieven, ledenberichten en 
uitnodigingen. Daarvoor gebruiken wij je e-mailadres. Je kunt je altijd afmelden. In iedere 
nieuwsbrief, ledenbericht en uitnodiging staat een link waarmee je jezelf kunt afmelden.  
 
Minderjarigen  
Voor minderjarigen tot 16 jaar die lid willen worden of zich anderszins ergens voor opgeven, vragen 
wij altijd schriftelijke toestemming van ouders of voogd om de gegevens voor dat doel te verwerken. 
 
Bewaartermijn 
Vereniging Mooi Wageningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
Klachten  
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht 
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit 
op het gebied van privacybescherming.  Meer informatie vind je op: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Vereniging Mooi Wageningen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. 
Wijzingen worden op onze website gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze verklaring, zodat je 
van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 
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