
Privacybeleid KBO St. Rochus Steyl (Wet AVG) 
 
Wij kunnen onze activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde 
persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy 
van onze leden en bezoekers van onze website, die momenteel in 
ontwikkeling is, is voor ons van essentieel belang. 
 
Privacybeleid KBO St. Rochus Steyl in 8 uitgangspunten 

1. We gebruiken uw persoonsgegevens in onze ledenadministratie uitsluitend om onze  
diensten te kunnen aanbieden en om u te informeren over onze activiteiten. 

2. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden. 
3. We beveiligen het ledenbestand adequaat. 
4. Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor bestuursleden waarvoor dit noodzakelijk 

is vanuit hun functie. 
5. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn. 
6. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden 

waarvoor uw gegevens zijn verkregen.  
7. We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een 

bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen. 
8. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

KBO St. Rochus Steyl privacystatement 

KBO St. Rochus Steyl behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
onze leden en bezoekers van onze website, die momenteel in ontwikkeling is, is voor ons van 
essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
op de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.  
 

Vastgelegde persoonsgegevens 
 

Bij uw aanmelding voor het lidmaatschap van de KBO St. Rochus Steyl heeft u de van belang 
zijnde gegevens middels een aanmeldingsformulier doorgegeven. 

Deze gegevens zijn: 
Naam, voornaam, voorletters, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer en emailadres. 
Alsmede het bankrekeningnummer. Deze gegevens worden na u aanmelding zo actueel 
mogelijk gehouden door regelmatig een overzicht te verstrekken van de in de 
ledenadministratie vastgelegde gegevens. Op verzoek worden deze gegevens aangepast.  

Privacyrechten  

Als lid hebt u o.a. de volgende privacyrechten op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming: 
a. Recht van inzage 
b. Recht op rectificatie 
c. Recht om gegevens te laten verwijderen 
 
KBO St. Rochus Steyl 

Steyl, 25 mei 2018 

 
 


