1. Over ons
De Vereniging van Modelbouwers & Wargamers Haarlemmermeer, KvK 40597292,
Bernadottestraat 133, 2131SP Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens die we van u verzamelen in het kader van het lidmaatschap van de Vereniging.
Aangezien wij gevestigd zijn in de Europese Unie, verwerken wij uw persoonsgegevens in
overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere
wettelijke bepalingen.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die u direct of indirect identificeert als individueel
persoon. Indirect wil zeggen in combinatie met andere informatie, zoals uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.

3. Gebruik van persoonsgegevens
We gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven. We
verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor
deze doeleinden. We gebruiken persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze
privacyverklaring. Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden
dan in de deelnamevoorwaarden wordt vermeld, zullen we u van tevoren op de hoogte brengen en,
als de verwerking op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, zullen we uw persoonsgegevens
alleen met uw goedkeuring voor een ander doel gebruiken.
Doelen:
1 Vastlegging van het lidmaatschap van de Vereniging
2 Communicatie van het bestuur met de leden,
De gegevens die per lid van de Vereniging worden bijgehouden zijn de naam, het adres, het
telefoonnumer en het email adres.
Deze gegevens worden uitsluitend bewaard gedurende de periode van een geldig lidmaatschap van
de Vereniging.
Deze gegevens worden NIET aan derden verstrekt.
Deze gegevens berusten bij de Secretaris van de Vereniging
4 Gebruik van de Website

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruik
van onze website www.vmwh.nl met de volgende privacy
gerelateerde systemen en functies.
Persoonsgegevens: Bij eventuele vermelding van persoonsgegevens op de website (zoals uw naam),
zal altijd eerst om toestemming worden gevraagd.
Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om de gebruikservaring
te verbeteren en de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van de website te verbeteren,
zoals uiteengezet in de cookieverklaring

Log-bestanden: Op websiteverzamelen we gegevens, waaronder persoonsgegevens, die algemeen
beschikbaar zijn over uw apparaat wanneer het verbinding maakt met het internet. Deze gegevens
omvatten, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, het IP-adres (Internet Protocol adres), het
type en de versie van het besturingssysteem en de browser, en, waar mogelijk, de fabrikant van het
apparaat en het model en de datum en tijd van elk verzoek aan onze servers.
Websites van derde partijen: Voor het gemak van onze bezoekers, kan de website links bevatten
naar websites die niet aan ons zijn verbonden en niet door ons worden gecontroleerd of beheerd.
Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze websites. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van gegevens die deze derde partijen
verzamelen. We raden aan rechtstreeks contact met deze websites op te nemen voor informatie over
hun privacybeleid.

5 Uw juridische rechten
Als betrokkene hebt u specifieke juridische rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u
verzamelen. Dit is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten die worden vermeld onder deel 3
van deze privacyverklaring.
In de volgende lijst staat informatie over uw juridische rechten voortkomend uit toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming:
Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd
op uw toestemming, mag u deze toestemming te allen tijde intrekken . We garanderen dat de
toestemming kan worden ingetrokken op dezelfde manier als deze was gegeven
Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke
inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn en die op continue basis worden
gebruikt, nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente
informatie die beschikbaar is voor ons.
Recht op beperking: U mag van ons beperking verkrijgen op de verwerking van uw
persoonsgegevens, alsu de nauwkeurigheid betwist van uw persoonsgegevens voor de periode die
we nodig hebben om de nauwkeurigheid te controleren;de verwerking onwettig is en u verzoekt dat
de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze gewist worden;we uw
persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar u deze vereist voor de vaststelling, uitoefening of
verdediging van een recht in rechte; of u bezwaar hebt tegen de verwerking terwijl wij controleren
of onze gerechtvaardigde redenen voorrang hebben op die van u.
Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u
hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer
hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld, indien dit niet rechtstreeks
van u is, en aan wie ze zijn onthuld, indien van toepassing. U mag ons gratis een kopie vragen van
persoonsgegevens die we van u hebben. Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding
te vragen voor elke andere kopie die u vraagt.
Recht op portabiliteit: Op uw aanvraag geven we uw persoonsgegevens door aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke, indien technisch uitvoerbaar, vooropgesteld dat de verwerking is
gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In
plaats van een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, kunt u verzoeken dat we de gegevens
rechtstreeks doorgeven aan een andere door u benoemde verwerkingsverantwoordelijke.
Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op u verzoek,
wanneerde persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor
ze waren verzameld of verwerkt;u het recht hebt om bezwaar te maken tegen verdere verwerking

van uw persoonsgegevens (zie hieronder) en u dit uitoefent om bezwaar te maken tegen de
verwerking;de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, u uw toestemming intrekt en er geen
andere juridische reden is voor de verwerking;de persoonsgegevens onwettig zijn verkregen;tenzij
de verwerking noodzakelijk isom te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor we gegevens
moeten verwerken;in het bijzonder voor wettelijke bewaarplichten voor gegevens;voor de
vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie, vooropgesteld dat de verwerking niet is
gebaseerd op uw toestemming maar op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dit
geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme
redenen kunnen aantonen en een hoger belang voor de verwerking of voor de vaststelling,
uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking,
vermeld dan of u wilt dat uw persoonsgegevens worden gewist of dat de verwerking ervan door ons
wordt beperkt.
Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke
privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond.

