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PRIVACYBELEID VAN DE VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN CARGILL NEDERLAND 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VERENIGING VAN 
GEPENSIONEERDEN CARGILL NEDERLAND (hierna te noemen: VGCN) verwerkt van haar leden. 

Indien u lid wordt van de  VGCN geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit 
Privacybeleid te verwerken. 
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.  

1. Verantwoordelijke  

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
de secretaris van de vereniging, Esdoornlaan 1, 4661TB Halsteren, telefoonnummer 0642510885. Het 
secretariaat betreffende persoonsgegevensbeheer is ook bereikbaar via het e-mailadres 
bekker.ad@gmail.com.  

2. Welke gegevens verwerkt VGCN en voor welk doel  

In het kader van het lidmaatschap van de vereniging worden de volgende persoonsgegevens 
verwerkt:  

a) voor- en achternaam, geslacht (indien bekent) 
b) adresgegevens  
c) e-mailadres 
d) telefoonnummer 
e) voor- en achternaam van leden die zijn overleden  
f) presentie lijst algemene ledenvergaderingen 

2.2 De VGCN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

a) uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor contact over het 
lidmaatschap, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen 
van de van uw verkregen informatie,  

b) uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van 
uitnodigingen voor bijeenkomsten/vergaderingen en informatie over activiteiten en 
nieuwsberichten van de VGCN;  

c) uw naam en voornaam worden gebruikt  voor de ledenlijst die op onze website staat en voor 
de lijst met overleden leden.  

2.3 De VGCN heeft het volgende website adres: www.cargill-vgcn.nl.  Deze website geeft informatie 
betreffende de activiteiten en nieuwsberichten van de VGCN. De website beheert de namen van de 
bestuursleden en commissieleden van de VGCN. In het alleen voor leden toegankelijk deel van de 
website staat een overzicht van de leden met naam en voornaam, alsmede een overzicht van de 
overleden leden. Het voor leden toegankelijke deel op deze website is alleen toegankelijk  via het bij 
de secretaris van de VGCN bekende email adres van het lid van de vereniging in combinatie met een 
door het lid zelf gekozen geheime wachtwoord. 

3. Bewaartermijnen  

De VGCN verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, email adres, 
telefoonnummer) gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit 
lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Indien een nieuwe VGCN 
ledenlijst beschikbaar is, dient de te vervangen VGCN ledenlijst binnen maximaal een jaar vernietigd 
te worden. De lijst met overleden leden van de vereniging bevat een overzicht van de leden die in de 
afgelopen 7 jaar zijn overleden. Leden die al langer overleden zijn zullen van de lijst verwijderd 
worden. De presentielijst van de algemene ledenvergaderingen zullen uiterlijk 1 maand na 
goedkeuring van de notulen van de vergadering vernietigd worden. 
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4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers  

a) Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de VGCN passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen.  

b) Voor de verwerking van de persoonsgegevens op onze website www.cargill-vgcn.nl maakt de 
VGCN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben 
wij een verwerkersovereenkomst.  

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten  

a) U kunt bij de secretaris van onze vereniging een verzoek indienen om uw persoonsgegevens 
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De VGCN zal uw verzoek in 
behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren  

b) Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in 
artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.  

c) Indien u klachten hebt over de wijze waarop de VGCN uw persoonsgegevens verwerkt of uw 
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris of andere leden van het 
bestuur van de vereniging.  

d) Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan 
het de secretaris.  

6. Wijzigingen  

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden mede via de VGCN website 
www.cargill-vgcn.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  
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