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’s-Hertogenbosch, januari 2019 

 

 

Beste leden, 

 

 

In ons Privacy beleid kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u hebben en 

voor welke doeleinden deze verwerkt worden. 

 

In het kader van de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) moet elk lid schriftelijke aangeven WEL of GEEN 

toestemming te verlenen aan de VvG JBZ om zijn/haar persoonsgegevens te 

verwerken. 

 

Dit geldt ook voor de plaatsing van foto’s (bij een verslag van een van onze 

activiteiten) op onze website, waar u op zou kunnen staan. Uw naam wordt daar 

nooit bij vermeld.    

 

Wellicht maakt u zelf ook foto’s van verenigingsactiviteiten om te delen op sociale 

media. Wij vragen u hierbij om de privacy van uw onderwerp te respecteren en altijd 

toestemming te vragen voordat u dergelijke foto’s deelt. 

 

Op het bijgevoegd formulier kunt u uw keuze kenbaar te maken. Wij vragen u het 

ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij een van de bestuursleden, te 

mailen naar ver.gepensioneerden@ziggo.nl of te sturen naar Vereniging van 

Gepensioneerden Jeroen Bosch Ziekenhuis, Postbus 90153,  

5200 ME ‘s-Hertogenbosch. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur Vereniging van Gepensioneerden JBZ 

 

 

 

Marjo Verhoeven, voorzitter  

Liesbeth Schapendonk, secretaris 
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VERKLARING INZAKE PRIVACY BELEID  
 
 
 
 
 
Geef uw voorkeur aan door uw keuze te omcirkelen. 
 
 
 
Naam:………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Ik geef      WEL   /   GEEN     toestemming om mijn naam, adres, telefoonnummer en                                                  

E-mailadres op te nemen in de ledenlijst 
 
 
 
 
Ik geef      WEL   /   GEEN    toestemming om een foto van mij te plaatsen op de 

website 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum…………………….     Handtekening…………………………………………… 
 
 

 

 

U kunt dit formulier afgeven bij een van de bestuursleden 

mailen naar ver.gepensioneerden@ziggo.nl  

of sturen naar Vereniging van Gepensioneerden Jeroen Bosch Ziekenhuis, Postbus 

90153, 5200 ME ‘s-Hertogenbosch. 
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Privacy beleid Vereniging van Gepensioneerden Jeroen Bosch Ziekenhuis.   

 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging van 

Gepensioneerden Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna: “VvG JBZ”) verwerkt van haar 

leden en donateurs. 

 

 

Verantwoordelijke: 

 

Verantwoordelijke voor de bewerking van de persoonsgegevens is: 

Vereniging van Gepensioneerden Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Postbus 90153  

5200 ME ’s-Hertogenbosch 

De Functionaris Gegevensbescherming is de secretaris. Deze is te bereiken via  

ver.gepensioneerden@ziggo.nl 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

De VvG JBZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze gegevens zelf bij uw aanmelding als lid verstrekt. 

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voorletters, voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer 

 

 

De VvG JBZ verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden: 

 

- Uw persoonsgegevens (uitgezonderd uw bankrekeningnummer) worden 

opgenomen in een ledenlijst. Deze lijst wordt alleen beschikbaar gesteld aan 

de bestuursleden. De secretaris heeft het beheer van het Excel bestand van 

de ledenlijst. 
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- Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres worden gebruikt 

voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van de 

Vereniging. Uw E-mailadres wordt zodanig gebruikt, dat het niet zichtbaar is 

voor andere leden. 

- Uw naam en bankrekeningnummer staan alleen vermeld op bankafschriften 

van uw betalingen aan de VvG JBZ voor contributie en verschuldigde 

deelnamekosten aan evenementen. Deze afschriften worden volgens de 

voorschriften van een zakelijke rekening bewaard door de penningmeester.  

- De VvG JBZ verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig 

is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. 

 

 
Bewaartermijnen: 
 
De VvG JBZ verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw 
lidmaatschap tot maximaal het eind van het kalenderjaar volgend op de afloop van 
dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 
 
 
Inzagerecht, aanpassing, verwijdering, vragen en klachten : 
 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor uw 
gegevensverwerking in te trekken. Hiertoe kunt u een verzoek indienen via 
ver.gepensioneerden@ziggo.nl of aan Vereniging van Gepensioneerden Jeroen 
Bosch Ziekenhuis Postbus 90153 5200 ME ‘s-Hertogenbosch 
De VvG JBZ zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen vier weken na 
ontvangst hierover informeren. 
Voor andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunt u ook terecht bij de 
hierboven vermelde adressen. 
De VvG JBZ wijst u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
Beveiligingsmaatregelen: 
 
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de VvG JBZ passende technische 
en organisatorische  maatregelen getroffen. 
Hebt u het idee, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op via ver.gepensioneerden@ziggo.nl  of 
Vereniging van Gepensioneerden JBZ Postbus 90153 5200 ME ’s-Hertogenbosch. 
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Wijzigingen: 
 

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en de 

algemene ledenvergadering bekend gemaakt. 

 

 

 

 

Opgemaakt dd. 16 januari  2019 

 

 

 

 

M.J.J. Verhoeven, voorzitter E.W.M. Schapendonk-Hoevenaars, secretaris 
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