PRIVACY BELEID NEDERLANDSE VERENIGING KRITISCH PRIKKEN
Gezamenlijk belang
Als vereniging hechten we veel belang aan uw privacy en houden wij ons aan de AVG,
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
Welke gegevens worden vastgelegd van leden?
Voor u als lid is uw naam en uw e-mail adres noodzakelijk voor de verzending van de
Nieuwsbrief, met daarin informatie over actuele vaccinatie onderwerpen en
verenigingsnieuws. Adresgegevens en telefoonnummer zijn noodzakelijk om bij vragen
doeltreffend met u te kunnen communiceren. Voor het incasseren van het
lidmaatschapsgeld is uw rekeningnummer bij ons bekend. Wij werken zolang als mogelijk is
naast de automatische incasso met PayPerEmail.
Welke gegevens worden vastgelegd van abonnees van de Nieuwsbrief?
Voor mensen die zich alleen hebben geabonneerd op de Nieuwsbrief zijn een naam en emailadres voldoende.
Welke gegevens worden vastgelegd van een bestelling in de webshop?
Accounts via onze webshop zijn naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en wanneer een
betaling wordt gedaan, een rekeningnummer..
Gegevens beschermen.
Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming doorgeven aan andere partijen of
gebruiken voor marketingdoeleinden. Al onze medewerkers hebben zich verplicht om
vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Betalingen lopen via Buckaroo, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben. De
website en ledenadministratie worden gehost door E-tailors, met wie wij eveneens een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Inzage in uw gegevens, wijzigingen
Als abonnee op de Nieuwsbrief of als lid van de NVKP heeft u recht op inzage in uw
persoonsgegevens, zodat u deze ook zelf kunt corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVKP.
Verplichtingen
Leden die bij ons inloggen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden
van hun inloggegevens en het gebruik van hun wachtwoord.
Bewaartermijnen
Gegevens van oud-leden en algemene correspondentie via de email bewaren wij maximaal 3
jaar. Data die via de website of webshop bij ons binnenkomen worden alleen tijdelijk op de
beveiligde website en webshop bewaard om bij vragen snel antwoord te kunnen geven.
Vooralsnog hanteren we daarvoor een bewaartermijn van maximaal 2 jaar.
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Cookies, die wij gebruiken
De NVKP gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de NVKP
gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kan de NVKP hiermee de website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
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