PRIVCACYVERKLARING
Vanaf 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt voldoen aan de General
Data Protection Regulation (GDPR) in het Nederlands ook wel de Algemene verordening Gegevensbescherming
(AVG) genoemd. Onderstaand kunt u lezen hoe de BIZ hier mee omgaat.
Brabants-Zeeuwse sociëteit voor Internationaal Zakendoen, geregistreerd (hierna; BIZ) legt gegevens vast zoals
naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
lidmaatschap, kennismakingsdeelname, introduceé, sponsor, partner en of begunstiger of de verwerking van een
donatie. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Grondslag toestemming betrokkene
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze vereniging betreffen zoals
nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten en facturatie.
Hoelang bewaren wij u gegevens?
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De BIZ verwerkt zo
min mogelijk persoonsgegevens en bewaart deze niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde activiteiten.
Wat zijn uw rechten?
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, deze in te zien,
te laten verwijderen of te corrigeren. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Afmelding voor de mailingen is mogelijk
via de afmeldlink onderaan de mailing.
Wie heeft toegang tot de gegevens?
Zonder toestemming van leden en niet-leden verstrekt de BIZ geen persoonsgegevens van leden aan derden, tenzij
daartoe wettelijk verplicht.
De BIZ verwerkt in het kader van haar activiteiten ook beeldmateriaal. Alleen met toestemming van de leden,
relaties, gasten en andere belangstellenden wordt het beeldmateriaal openbaar beschikbaar gesteld.
De BIZ hecht grote waarde aan de privacy van haar leden en niet-leden en neemt passende organisatorische en
technische maatregelen om de verwerkte persoonsgegevens van leden zo goed mogelijk te beveiligen.
Meer weten?
De BIZ kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te
bekijken. Daarnaast hebben wij een privacy beleid gepubliceerd waarin wij alles uitleggen over de nieuwe regels en
hoe de BIZ daarmee omgaat. Klik hier om het privacy beleid te lezen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de BIZ, bereikbaar via info@debiz.nl
of 06-54943855.
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