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ZV 44 Privacybeleid 
 
 
ZV 44 vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van haar leden en alle 
bij de vereniging betrokken personen en heeft hiertoe privacybeleid opgesteld. 
 
Het beleid bestaat uit een aantal onderdelen:  
 

• Er is een privacyverklaring opgesteld waarin de volgende gegevens zijn te vinden: 
o Een overzicht met welk doel, welke persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, hoe de 

gegevens worden verzameld, hoe lang deze worden bewaard en met welke andere partijen deze 
gegevens worden gedeeld 

o Informatie over de verstrekking van persoonsgegevens door ZV 44 aan derden 
o Informatie over inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens die door ZV 44 worden 

verwerkt en opgeslagen 
o Informatie over de beveiliging van persoonsgegevens die door ZV 44 worden verwerkt en 

opgeslagen 

• De privacyverklaring is te vinden op de website van ZV 44 en wordt periodiek aangepast indien hiertoe 
aanleiding is. 

• Alle vrijwilligers binnen ZV 44 die te maken hebben met de verwerking en opslag van persoonsgegevens 
wordt gevraagd een geheimhoudingsverklaring te tekenen.  

• Het aanmeldingsformulier bevat een verwijzing naar de privacyverklaring en het privacybeleid van ZV 44. 

• In het huishoudelijk reglement van ZV 44 (te vinden op de website van ZV 44) is een bepaling opgenomen 
over het gebruik van foto's en video's op de website van ZV 44 en sociale media. Het 
aanmeldingsformulier bevat een verwijzing naar het huishoudelijk reglement.  

• Alle leden worden geïnformeerd over het privacybeleid van ZV 44 en de privacyverklaring. Nieuwe leden 
worden bij aanmelding geïnformeerd over het privacybeleid van ZV 44.  

• Periodiek komt het onderwerp Privacy op de agenda van het bestuursoverleg om te bespreken of alle 
documenten nog up to date zijn, het privacybeleid goed wordt nageleefd of dat aanpassingen / 
aanvullingen nodig zijn. 

 
 


