PRIVACY VERKLARING KVEO
Inleiding
Met ingang van 25 mei 2018 is met de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming (de ‘Uitvoeringswet’ of ‘UAVG’), de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (‘Verordening’of ‘AVG’) van kracht.
Voor de bescherming van de privacy van de leden van de Koninklijke Vereniging van Eervol
ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (KVEO) en de verwerking van
persoonsgegevens van de leden, is een protocol opgesteld.
Met deze “Privacy Verklaring” informeren wij u op hoofdpunten, hoe met uw persoonsgegevens
binnen de KVEO wordt omgegaan. De gehele tekst van het protocol kunt u vinden op
www.kveo.nl/Informatie/avg.pdf
Persoonsgegevens die wij verwerken
In de ledenadministratie van de KVEO de volgende gegevens verwerkt:
naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens
(bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van het lid of de
begunstiger;
een administratienummer, indien dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt
bedoelde gegevens;
gegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap of de begunstiging. Hieronder zijn
begrepen gegevens over de aard van het lidmaatschap of de begunstiging (bv. de datum van
aanvang van het lidmaatschap en het soort lidmaatschap), de functie binnen de KVEO (bv. de
functie binnen het bestuur) en de deelname aan de activiteiten van de KVEO (bv. de
beschikbaarheid voor activiteiten);
gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.

Voor de complete lijst zie Privacy protocol KVEO (www.kveo.nl/Informatie/avg.pdf)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voor het behartiging van de belangen van haar leden, collectief dan wel individueel; het verlenen
van immateriële en materiële hulp aan haar leden en in bijzondere gevallen aan wezen van leden en
de bevordering van saamhorigheid en collegialiteit tussen haar leden, verwerkt KVEO uw
persoonsgegevens voor:
a. het verzenden van informatie aan de leden (bv: nieuwsbrief. Mededelingenblad, uitnodigingen)
b. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het in
handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
c. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van (accountants)controle;
d. u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;
e. het verrichten van statistisch of historisch onderzoek.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De personeelsgegevens van overleden en of vertrokken leden blijven in de administratie omwille
van historisch belang bewaard tenzij nabestaande(n) en/of vertrokken leden uitdrukkelijk kenbaar
maken dat die gegevens daaruit dienen te worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens uit de ledenadministratie worden slechts verstrekt aan:
het bestuur voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun bestuursfunctie;
degenen die belast zijn met of leiding geven aan (rayon) activiteiten door of namens het bestuur
van de vereniging, of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
andere leden van de vereniging, als betrokkene daar toestemming voor heeft verleend.
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KVEO verstrekt uitsluitend aan derden gegevens om in voorkomend geval te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
Personalia kunnen worden gepubliceerd in de media van de KVEO, echter beperkt tot het
noodzakelijke daarvan.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KVEO gebruikt op haar site cookies of vergelijkbare technieken voornamelijk om inzicht te
krijgen in de bezoekers en om onze ledenwerving te sturen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KVEO en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar uw of een
ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@kveo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek .
KVEO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KVEO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris:
Contactgegevens:
Secretariaat KVEO
Antwoordnummer 84312
2508 WB Den Haag
Of
Segbroeklaan 104
2565 DN Den Haag
Tel: 070 361 7901
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