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Natuurlijk gaat de ZVIO zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 
Wanneer u lid bent, lid wilt worden, informatie aanvraagt op onze website, een bijeenkomst 
bijwoont etc. Steeds zijn er persoonsgegevens van u onder onze hoede. 
 
Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 
 
Waarom verzamelen wij uw gegevens? 
Uw persoonsgegevens die via de website of de mail onder onze hoede komen gebruiken wij 
steeds voor het doel waarvoor wij ze krijgen. 
 
Vraagt u informatie aan dan gebruiken wij uw naam en contactgegevens om uw vraag te 
beantwoorden.  
Indien u heeft aangegeven dat u belangstelling heeft in onze bijeenkomsten, dan nemen wij uw 
naam en contactgegevens op in onze mailinglijst. U kunt te allen tijde aangeven dat u weer van 
onze mailinglijst verwijderd wilt worden. 
 
Geeft u aan lid te willen worden dat registreren wij uw gegevens in ons ledenbestand. Het gaat 
dan om uw naam, adres, factuuradres, contributiebedrag en contactgegevens. 
Wanneer u zich uitschrijft als lid dan zullen wij uw gegevens uit onze administratie verwijderen 
nadat de jaarrekening is goedgekeurd. 
De ZVIO gebruikt werkt niet met profiling. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming 
plaats. 
 
De ZVIO verstrekt uw gegevens niet aan derden. 
De enige uitzondering die wij hierop maken zijn uiteraard die situaties waarin wij wettelijk 
verplicht zijn om gegevens te verstrekken. 
Mocht deze situatie zich voordoen dan wordt dit geregistreerd en vermeld in het jaarverslag. 
 
Uitoefening Klantrechten. 
Als lid of als relatie heeft u recht op inzage, wijziging of zelfs verwijdering van uw gegevens uit 
onze administratie. Wijzigen of verwijderen kan natuurlijk alleen als daar een goede reden voor 
is. U kunt via het contactformulier op de website inzage vragen in de gegevens die wij van u 
hebben vastgelegd. Bent u daarna van mening dat het niet correct is dan gaan wij daarover met 
u in gesprek. 
 
Bewaartermijn.  
Uw gegevens worden alleen bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze gebruikt 
worden, dus met name mailinglijst en/of lidmaatschap. Onze financiële gegevens worden 
bewaard volgens de wettelijke termijn die daarvoor geldt. Onze financiële gegevens bevatten 
ook persoonsgegevens met betrekking tot betaalde en verzonden facturen, alsmede 
bankafschriften. Na de wettelijke bewaartermijn worden deze gegevens vernietigd. 
 
Klachtenregeling 
Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van de Autoriteit. 
 
Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd? 
De ZVIO zorgt voor passende organisatorische en technische maatregelen om uw 
persoonsgegevens veilig te verwerken.  
 
Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt? 
Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. 



 
Wijziging privacyverklaring 
Als daar een goede reden voor is, passen wij deze privacyverklaring aan. U kunt altijd de 
actuele versie nalezen op onze website. 


