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Privacy Statement  

De Banning Vereniging gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, zowel van haar leden, 

abonnees op Tijd en Taak, donateurs als met die van bezoekers van haar website, deelnemers 

aan activiteiten en abonnees op haar nieuwsbrief. Persoonlijke gegevens worden met 

inachtneming van in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde 

normen en verplichtingen verwerkt en beveiligd. Middels dit statement willen we u graag op 

de hoogte brengen van gebruik en verwerking van persoonsgegevens door de Banning 

Vereniging.  

 

Doel en verwerking persoonsgegevens 

Van leden, abonnees en donateurs worden slechts naam, adres en e-mailadres door de 

vereniging opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om leden, abonnees en donateurs te 

kunnen informeren over activiteiten van de vereniging, het blad Tijd en Taak en de nieuwsbrief 

toe te zeden en de leden, abonnees en donateurs waar nodig te informeren over de voortang van 

het werk van de vereniging zoals dat statutair de taak is van het verenigingsbestuur. Ook wordt 

jaarlijks, waar nodig bij herhaling, verzocht om betaling van verschuldigde contributie en/of 

abonnementsgelden. De vereniging beheert geen andere gegevens dan naam, adres en e-

mailadres.  

 

Verstrekking aan derden 

Opgeslagen gegevens van leden, abonnees en donateurs worden niet aan derden verstrekt, tenzij 

betrokkene hiervoor expliciet en op verzoek toestemming geeft. Binnen het bestuur is 

vastgelegd dat slechts de ambtelijk secretaris uit hoofde van zijn functie ten behoeve van de 

uitvoering daarvan inzage heeft in door de vereniging opgeslagen persoonsgegevens.  

 

Bewaartermijnen 

Door de vereniging bewaarde persoonsgegevens van leden, abonnees en donateurs worden 

bewaard tot wederopzegging. Na opzegging van lidmaatschap, abonnement en/of 

donateurschap worden gegevens vernietigd, tenzij het contact met de vereniging op verzoek 

van betreffende lid, abonnee of donateur op andere grondslag blijft bestaan. Wanneer een lid 

bijvoorbeeld bij opzegging lidmaatschap aangeeft de nieuwsbrief te willen blijven ontvangen 

worden de hiertoe benodigde gegevens bewaard en de hiertoe niet benodigde gegevens 

vernietigd.  

 

Recht op inzage 

Iedereen die het vermoeden heeft dat de Banning Vereniging zijn of haar persoonsgegevens 

bewaart, heeft het recht hierover inlichten te vragen, het recht deze gegevens in te zien en het 

recht de vereniging te verzoeken deze gegevens geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Een 

verzoek daartoe kan gericht worden aan de ambtelijk secretaris via info@banningvereniging.nl.  
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Persoonsgegevens in relatie tot de digitale nieuwsbrief 

De Banning Vereniging verstuurd tien maal per jaar een digitale nieuwsbrief aan adressanten 

die zich daarvoor hebben aangemeld. Naast leden, donateurs en abonnees zijn dit 

belangstellenden die zich hiervoor zelf actief hebben aangemeld. Van abonnees op de 

nieuwsbrief niet zijnde leden, donateurs of abonnees bewaart de vereniging slechts naam en e-

mailadres. Op deze gegevens zijn voornoemde bepalingen onverkort van toepassing, zowel 

waar het gaat om doel en verwerking van persoonsgegevens, de verstrekking aan derden, 

bewaartermijnen en het recht op inzage. De nieuwsbrief bevat ten alle tijden een mogelijkheid 

tot opzegging.  

 

Persoonsgegevens in relatie tot aanmelding voor activiteiten 

Aanmelden voor activiteiten van de Banning Vereniging geschied doorgaans via e-mail en/of 

een aanmelding via een daartoe ingesteld digitaal formulier. De Banning Vereniging maakt 

hiertoe gebruik van de diensten van google. Gegevens verstrekt via dit formulier worden ten 

behoeve van informatievoorziening aangaande de betreffende activiteit bij deze aanbieder 

opgeslagen. Wanneer deelnemers aan activiteiten dat liever niet willen, kunnen zij ervoor 

kiezen zich via e-mail aan te melden. Voor aanmelding worden nooit meer dan naam en e-

mailadres gevraagd en verwerkt.  

 

Persoonsgegevens in relatie tot gebruik van de website.  

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit om geanonimiseerd gebruikersstatistieken bij te 

houden met behulp van Google Analytics en om sociale media te integreren via de website. 

Uiteraard kunnen bezoekers van de website ervoor kiezen gebruik van cookies niet toe te staan.  

 

Slotverklaring 

De Banning Vereniging spant zich tot het uiterste in zorgvuldig om te gaan met gegevens van 

haar leden, abonnees en donateurs zowel als met abonnees op haar nieuwsbrief, deelnemers aan 

haar activiteiten en bezoekers van haar bijeenkomsten en haar website. Mochten hierover 

vragen zijn verzoeken wij u contact op te nemen met onze ambtelijk secretaris via 

info@banningvereniging.nl. Deze verklaring is door het bestuur van de Banning Vereniging in 

haar vergadering van 18 mei 2018 besproken en naar aanleiding daarvan opgesteld door de 

ambtelijk secretaris. De verklaring wordt gepubliceerd op de website van de Banning 

Vereniging.  
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