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Privacy statement 
 

 

Laatste update: 11 augustus 2018 

Dit is de privacyverklaring van Twinning Vereniging Graft-De Rijp (verder: Vereniging), 
correspondentieadres: Julianalaan 62, 1483 VM, De Rijp. Twinning Vereniging Graft-De Rijp is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 40634679. 
 
Het bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk en houdt intern toezicht op de 
(persoons)gegevensverwerking van de Vereniging. Indien je vragen of klachten hebt, kun je contact 
met het bestuur van de Vereniging opnemen. Dit kan per post aan Twinning Vereniging Graft-De Rijp, 
Julianalaan 62, 1483VM, De Rijp, of per e-mail via info@twinningvereniging-graftderijp.nl. 

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van 
persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw 
privacy waarborgen en welke rechten je hebt.  

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van leden van de vereniging en van 
deelnemers aan door de Vereniging georganiseerde activiteiten, bezoekers van onze website en alle 
overige relaties van de Vereniging. 

 

Doelstelling van de Vereniging. 

Het begrip “Twinning” is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan toen gemeenten, die door de oorlog op 
één of andere manier met elkaar in contact waren gekomen, besloten om deze banden ook in 
vredestijd te handhaven. 

Jaren later, toen de Europese Gemeenschap steeds meer haar best ging doen om van Europa iets 
gezamenlijks te maken, kwam men tot de conclusie dat een Verenigd Europa nooit werkelijkheid zou 
worden indien er grote verschillen tussen de inwoners van de landen zou blijven bestaan. Verschillen 
die grotendeels werden veroorzaakt door onbegrip en gebrek aan kennis over elkaars leefgewoonten 
en omgeving. 

De Raad van Europa “adopteerde” vervolgens als het ware het idee van de partnergemeenten en 
maakte er werk van om nadere kennismaking tussen de bewoners van de diverse landen in Europa te 
bevorderen. 

Doel: De wens dat wij op den duur allemaal inwoners van één groot Europees “Huis” zullen worden. 
Een doel, dat het vernietigende en vernederende van een oorlog voor de toekomst zou moeten 
voorkomen. 

De toenmalige gemeente Graft-De Rijp heeft indertijd besloten om de Twinninggedachte uit te voeren 
op het niveau van de burgers van de gemeente, waarbij de gemeente facilitair wilde zijn.In het kader 
daarvan is de Twinning Vereniging Graft-De Rijp opgericht. 

 

Opgericht 
6 april 1979 

 

Secretariaat: 
p.a. Julianalaan 62 

1483 VM  De Rijp 

tel. 0299-671423 
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Wat is het algemene privacybeleid van de Vereniging? 

 De Vereniging respecteert de privacy van haar leden, leden van de zustervereniging in 
Chalfont Saint Giles en die in Trzcinsko Zdrój, deelnemers aan activiteiten van de Vereniging, 
de bezoekers van haar website: www.twinningvereniging-graftderijp.nl en van haar relaties. 

 De Vereniging stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens voorop en gaat 
zorgvuldig met jouw gegevens om. 

 De Vereniging deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt en noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van haar doelstellingen en met partijen waarmee zij gegevens moet delen 
op basis van een wettelijk verplichting. 

 De Vereniging houdt rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de 
toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 

 De Vereniging verstrekt jouw persoonsgegevens, anders dan na toestemming, nimmer aan 
personen of bedrijven die deze gegevens voor commeriële activiteiten gebruiken. 

 

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we 
hieraan? 

De Vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je: 

 lid bent, lid wilt gaan worden, of deel wilt nemen aan activiteiten van de Vereniging; 

 je gegevens invult of achterlaat bij de Vereniging of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail 
of per telefoon; 

 een zakelijke relatie met de Vereniging hebt; 

De gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. 

De Vereniging verzamelt geen persoonsgegevens via de cookies. 

 

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens? 

De Vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

i. Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen in 
het kader van door de vereniging georganiseerde activiteiten en het toesturen van de 
Nieuwsbrieven of flyers van de Vereniging. 

ii. Acquisitie. Om de Vereniging onder de aandacht te brengen bij potentiële leden. 
iii. Uitvoeren contract. Als je lid, een deelnemer aan activiteiten of leverancier bent van de 

Vereniging dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en 
uitvoering van activiteiten van de Vereniging of van een overeenkomst. 

iv. Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van 
wet- en regelgeving toe verplicht zijn. 

v. Analyse en onderzoek. We gebruiken je contactgegevens om je uit te nodigen om mee te 
doen aan onderzoeken en enquêtes.  

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen? 

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het 
uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe 
toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. 
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Als je de Vereniging toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te 
verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je 
deze hebt verstrekt. 

 

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt de 
Vereniging? 

De Vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een 
overzicht aan van de belangrijkste processen. 

1. Lidmaatschap 

Bij de Vereniging kun je terecht voor al je vragen, opmerkingen en klachten over de activiteiten van 
de Vereniging. 

Vaak zal je hierbij gevraagd worden om bepaalde gegevens te vertrekken zodat wij jou goed van 
dienst kunnen zijn. Soms zal het nodig zijn om jouw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld 
een van de twee zusterverenigingen in het kader van uitwisselingen. 

De informatie die binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze 
doelstellingen en activiteiten verder te kunnen verbeteren. 

2. Nieuwsbrieven en flyers 

We informeren je graag over onze activiteiten en diensten. Hiervoor gebruiken we je 
contactgegevens die je aan ons hebt verstrekt. 

Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we jouw e-mailadres om jou informatie 
digitaal te versturen. Mocht je geen e-mails van de Vereniging meer willen ontvangen dan kun je je 
via de eerst volgende e-mail die je ontvangt afmelden. 

3. Acquisitie 

De Vereniging kan jou per post rechtstreeks benaderen om lid van de vereniging te worden. De 
Vereniging maakt hiervoor onder meer gebruik van bestanden die beschikbaar zijn in het openbaar 
domein, als bijvoorbeeld contactgegevens op websites. Als hier sprake van is, zal De Vereniging 
onderzoeken of de gegevens rechtmatig zijn verkregen en de herkomst van de gegevens melden. 
De Vereniging maakt soms ook gebruik van andere communicatiekanalen. We houden daarbij 
rekening met de relevante (spam)wetgeving.  

4. Registratie als lid van, of als deelnemer aan de activiteiten van de Vereniging  

De Vereniging heeft als doelstelling de bevordering van contacten tussen burgers binnen Europa 
(zie. Doelstelling van de Vereniging). Als je lid wilt worden van de Vereniging of deel wilt nemen 
aan een door de Vereniging georganiseerde activiteit, hebben wij de volgende gegevens van je 
nodig: 

 de naam, geslacht (voor de aanhef), geboortedatum, adres, van de deelnemer. 

 telefoonnummer(s); 

 e-mailadres; 

 medische gegevens die relevant zijn in het kader van deelname aan van activiteiten van de 
Vereniging in (met name) het buitenland. 

Overige gegevens zijn optioneel en verstrek je vrijwillig. Ze zijn niet nodig om lid van van de 
Vereniging te kunnen worden of deel te kunnen nemen aan activiteiten van de Vereniging. Het niet 
verstrekken van optionele informatie kan wel tot gevolg hebben dat je bepaalde diensten die de 
Vereniging aanbiedt mogelijk niet kunt gebruiken. 
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 Wij registreren van de leden en deelnemers aan activiteiten van de Vereniging, de activiteiten 
waaraan deelgenomen wordt. Wij gebruiken deze gegevens om je de aan de betreffende 
activiteit gerelateerde informatie te verstrekken en/of het maken van een factuur. 

 Als de aanvang van jouw lidmaatschap voor de datum van 25 mei 2018 heeft plaatsgevonden, 
of als je voor deze datum deelgenomen hebt aan activiteiten van de Vereniging, dan worden 
de door jou aan de Vereniging verstrekte (persoons)gegevens en het van jou beschikbare 
beeldmateriaal geacht als zijnde op basis van deze Privacy statement te zijn verstrekt. 

5. Gebruik van beeldmateriaal 

Tijdens de uitvoering van activiteiten die de Vereniging organiseert, waaronder uitwisselingen naar 
de zusterverenigingen, worden foto- en/of filmopnamen gemaakt dat gepubliceerd kan worden op 
de website, de Nieuwsbrief, Flyers en de Facebook pagina van de Vereniging. Deze media zijn vrij 
toegankelijk voor derden. De aard van de Vereniging brengt namelijk met zich mee dat de beelden 
van activiteiten en uitwisselingen aan een breed publiek kenbaar gemaakt worden om zo de 
doelstellingen onder de aandacht te kunnen brengen. Leden van de Vereniging en deelnemers aan 
activiteiten van de Vereniging geven met hun lidmaatschap en/of deelname expliciet toestemming 
om het gemaakte beeldmateriaal van activiteiten en uitwisselingen van de Vereniging gebruik te 
maken voor de doelstellingen van de Vereniging. 

Het door de Vereniging verkregen beeldmateriaal zal niet voor commerciële doeleinden gebruikt 
worden dan wel aan commerciële partijen ter beschikking worden gesteld, anders dan met 
toestemming van de betrokkene(n). 

 Ben je, als lid van de Vereniging of als deelnemer aan een van haar activiteiten, van mening 
dat het ongewenst is dat bepaald beeldmateriaal, waarop je uitsluitend zelf zichtbaar bent, en 
dat door de Vereniging gepubliceerd is of gepubliceerd wordt, dan kun je dit, onder vermelding 
van het betreffende beeldmateriaal en een opgave van reden, schriftelijk of per email, aan het 
bestuur van de Vereniging kenbaar maken.  

 Indien je, als lid van de Vereniging of als deelnemer aan een van haar activiteiten, het 
beeldmateriaal, waarop je met meerdere personen weergegeven wordt, wilt laten verwijderen, 
kan dit uitsluitend in het geval van dringende redenen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk 
dan wel per email, met opgave van het betreffende beeldmateriaal en omschrijving van de 
dringende redenen, aan het bestuur kenbaar gemaakt dient te worden. Het bestuur van de 
Vereniging beslist of naar haar mening van dringende redenen sprake is en of zij aan het 
verzoek gevolg zal gegeven. 

 Ben je geen lid van de Vereniging of deelnemer aan een van haar activiteiten geweest en ben 
je van mening dat door de Vereniging ten onrechte gebruik is gemaakt van beeldmateriaal 
waarop jij herkenbaar zichtbaar bent, dan verzoeken wij je dit schriftelijk of per email, onder 
vermelding van de betreffende afbeelding(en), aan het bestuur van de Vereniging kenbaar te 
maken. 

6. Persoonlijk onderzoek bij leden en deelnemers 

Wij kunnen onze ledenen/deelnemers vragen deel te nemen aan een persoonlijk leden-
/deelnemersonderzoek. Deelname hieraan is vrijwillig. Als je deelneemt, verwerken we de 
volgende gegevens: 

 naam; 

 geslacht; 

 contactgegevens (e-mailadres/telefoonnummer/postadres) 

 de door jou gegeven antwoorden. 

Alle antwoorden en feedback die je geeft, zijn te herleiden naar jou als persoon. Je kunt zelf een 
(aanvullend) telefoonnummer achterlaten waarop we je kunnen bereiken voor toelichting op jouw 
feedback. De gegevens die wij op deze manier over je verzamelen, gebruiken we uitsluitend om de 
doelstellingen en diensten van de Vereniging te verbeteren. 
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7. Leveranciers 

De Vereniging verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van 
producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die de 
Vereniging verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen, contact- en bedrijfsgegevens  
van de leverancier en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is. 

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? 

De Vereniging bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? 

Soort gegeven Bewaartermijn en reden 

Gegevens van 
leden en 
deelnemers 

Jouw gegevens worden bewaard zolang je deelneemt aan de activiteiten van de  
Vereniging. Als jouw lidmaatschap van of deelname aan de activiteiten van de 
Vereniging beëindigd wordt, bewaart de Vereniging maximaal vijf jaar jouw gegevens; 
met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. 

Overgedragen 
gegevens 

Indien deze data de door een zustervereniging verstrekte persoonsgegevens bevat, 
wordt deze opgenomen in het administratiesysteem van de Vereniging. Deze data 
betreft persoonsgegeven van deelnemers aan activiteiten die door de Vereniging in 
het kader van haar doelstelling georganiseerd worden. 

Leverancier 
gegevens 

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang wij zaken met je doen of zolang jij 
onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn 
op grond van de wet. 

 

Delen wij jouw gegevens? 

Alle persoonsgegevens die wij verwerken, worden opgeslagen op de geautomatiseerde systemen van 
de Vereniging. Deze gegevens, niet zijnde foto- film- en ander beeldmateriaal, zijn niet toegankelijk 
voor anderen dan daartoe door het bestuur aangewezen personen van de Vereniging; tenzij door het 
lid/de deelnemer aan een activiteit toestemming is verleend om deze informatie te delen. 

De Vereniging verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt de Vereniging jouw 
persoonsgegevens alleen aan de beide zusterverenigingen in het kader van uitwisselingen en aan 
anderen als zij daartoe wettelijk verplicht is. 

 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens? 

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen 
vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn: 

 we beveiligen, daar waar nodig, onze website met een persoonlijke toegangscode en 
wachtwoord; 

 onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall en virus-/spambeveiliging; 

 toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en er wordt extern geen 
toegang gegeven tot deze systemen; 

 alleen bevoegde personen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; 

 het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding. 

 

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens? 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 
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te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Vereniging. Onder 

persoonsgegevens worden in dit kader niet begrepen foto- film- en ander beeldmateriaal. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoons-
gegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw 
persoonsgegevens sturen naar info@twinningvereniging-graftderijp.nl. 

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij 
het bestuur vabn de Vereniging te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen 

 

Wat als het privacybeleid van de Vereniging wijzigt? 

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij 
behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De 
meest actuele privacyverklaring vind je altijd www.twinningvereniging-graftderijp.nl.  

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 augustus 2018. 


