
Privacyverklarin  g Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.   in het kader van GDPR 28 augustus 2018.  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als GDPR (General Data 
Protection Regulation) is op  25-05-2018 in werking getreden.

De GDPR heeft effect op alle organisaties die in de EU opereren en persoonlijke data verwerken. 
Met deze verklaring stelt Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. stelt u  op de hoogte van hoe wij 
uw persoonlijke gegevens verwerken en bewaren. 

Algemeen
Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege 
de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen.  In 
deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u zich aanmeldt als lid 
van de vereniging, als deelnemer aan onze activiteiten en bijvoorbeeld onze website gebruikt, 
waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze 
privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens: 

 Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 Geheimhouden
 Zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of 
opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij 
met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan rpvutrecht@gmail.com of gebruik maken van de 
contactgegevens onder aan deze verklaring.
Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de website van RPV Utrecht e.o. 
(https://www.rpvu.nl). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en 
bronnen die op onze website worden genoemd.

Waarom we gegevens nodig hebben
RPV Utrecht e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Verzenden van ons blad Reumavisie en overige post, ook per e-mail;
2. De deelnemersadministratie (met name de hydro-groepen) en contributie lidmaatschap;
3. Contact met u  indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u 

gestelde vragen te beantwoorden;

Wij nemen uitsluitend direct contact met u op en versturen u alleen informatie als u daarvoor 
toestemming heeft gegeven (via aanmelding).

Hoe lang we gegevens bewaren
RPV Utrecht e.o. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te 
realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke 
bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding
RPV Utrecht e.o. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, die zij verwerkt, in lijn 
met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Onze bestuursleden zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Deze verplichting leggen we ook contractueel en schriftelijk vast met derden die door ons worden 
ingeschakeld bij het uitvoeren aan onze activiteiten.
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Delen met anderen
RPV Utrecht e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.

Normaal gesproken worden uw gegevens  niet gedeeld met derden en blijven enkel ter inzage 
voorbehouden aan het bestuur.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
‘bewerkersovereenkomst’ om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. RPV Utrecht e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. 
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te 
verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan 
worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden
aan rpvutrecht@gmail.com of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wat doen wij met foto’s?
Op diverse bijeenkomsten maken wij foto’s en doen wij verslag in ons verenigingsblad “Reumavisie” 
en soms ook onze website. Voor het maken van foto’s vragen wij vanaf  25 mei 2018 de aanwezigen 
of er bezwaren zijn voor het maken van de foto’s en plaatsen in het verenigingsblad en spreken ter 
plekke af dat de betreffende personen niet zullen worden gefotografeerd. 
De aanwezigen  vragen we op de deelnemerslijst aan te vinken wat van toepassing is met 
handtekening. In de verslagen (in Reumavisie en op onze website) noemen wij zonder toestemming 
geen namen van leden en plaatsen geen foto’s. 

Voor het gebruik maken van foto’s van andere evenementen (bijvoorbeeld het jaarlijkse Axiale SPa 
Volleybaltoernooi) die niet door ons zijn georganiseerd, vragen wij toestemming aan de organisator.
Het is goed voor u om te weten dat dergelijke foto’s vallen onder de persvrijheid en kunnen worden 
gepubliceerd op websites en in kranten/dagbladen. Daarnaast zijn deze foto’s voor bijvoorbeeld 
verenigingen  vrij te gebruiken in hun verenigingsblad. Als u op een dergelijk evenement niet wilt dat 
u wordt gefotografeerd, zult u zelf actie moeten ondernemen naar de betreffende organisatie toe 
om aan te geven dat u dat niet wilt.

Functionaris gegevensbescherming
Jos van Keulen is de functionaris gegevensbescherming (FG) voor onze vereniging. Hij zal het bestuur 
adviseren en rapporteren over naleving van de AVG en hier 1x per jaar verslag van doen.

Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze informatie is: het bestuur van RPV Utrecht e.o.  

Het bestuur is bereiken via secretaris  Willeke Jak-Lisman 06 572 09099 (rpvutrecht@gmail.com); 
Het postadres van de vereniging is p/a Mw. W. Jak- Lisman, Colenso 34, 3761 GG Soest
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Typemachine
Vanwege een bestuurswisseling is sinds medio 2019
José In der Maur secretaris (tel. 06-30654106), is mailadres gelijk gebleven en het postadres IJsvogel 68, 3602 XR Maarssen. 


