
Privacybeleid Oud-Skøll
Op de websites van Oud-Skøll (hierna ook: “wij” of “ons”) is het onderhavige Privacybeleid
van toepassing. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en
transparantie daaromtrent. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij, als
verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met jou of die jou identificeren
(hierna “persoonsgegevens”), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken,
een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(“AVG”). Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

Identiteit en contact
Oud-Skøll
Victorieplein 28 C
1078PG Amsterdam
Kamer van Koophandel: 40539306
oudskoll@skoll.nl

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking niet-leden
In het kader van het faciliteren van onze (digitale) dienstverlening, verwerken wij de
volgende persoonsgegevens:

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die door je browser op je apparaat wordt geplaatst, om
jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites. Cookies zorgen er
bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals
locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze
cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het
technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de
toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy
Verordening.

Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken door je internet-instellingen te
wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun
je vinden in de helpfunctie van je browser.

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking leden
De volgende tekst is alleen van toepassing voor leden en oud-leden van Oud-Skøll. Bij
inschrijving vragen wij aspirant-leden akkoord te gaan met de verwerking zoals hieronder
gespecificeerd.

In het kader van onze financiële administratie en ledenadministratie verwerken wij de
volgende persoonsgegevens.



Inschrijving en lidmaatschap
Bij inschrijving voorzie je Oud-Skøll van de volgende gegevens:

● Naam, geslacht, leeftijd, adres en woonplaats: deze gegevens zijn noodzakelijk voor
correcte registratie in onze ledenadministratie.

● Bank en bankrekeningnummer: deze gegevens zijn vereist voor de automatische
incasso van de contributie.

● Professionele gegevens (optioneel)

Bij inschrijving worden jouw gegevens eerst opgeslagen in ons digitale inschrijfsysteem.Bij
het stopzetten van het lidmaatmaatschap, wordt na een termijn van 2 jaar direct
identificeerbare gegevens geanonimiseerd.

Jouw persoonsgegevens worden ingevoerd in ons digitale ledensysteem ten behoeve van
de ledenadministratie. De niet-financiële gegevens worden na het uitschrijven bij de
vereniging nog maximaal twee jaar bewaard, ten behoeve van het afhandelen van eventuele
lopende zaken en de mogelijkheid om opnieuw lid te worden. Tevens wordt de financiële
administratie 7 jaar bewaard, om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief

Jouw naam en e-mailadres worden opgenomen in Mailchimp zodat wij jou een nieuwsbrief
kunnen sturen en kunnen uitnodigen voor ledenvergaderingen en evenementen. Jij kunt je
te allen tijde via Mailchimp uitschrijven middels een uitschrijflink onder elke mail.

Beveiliging van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard in het software systeem van Genkgo, welke een
uitgebreid beveiligingsbeleid gepubliceerd heeft op hun website:
https://policy.genkgo.com/nl/artikelen/privacy/beveiliging

Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:

● Bij sturen van een brief/kerstkaart of andere post, worden een aanhef en
adresgegevens  gedeeld met de desbetreffende dienst voor het kunnen versturen
van deze brief of kaart. Mocht u dit niet wenselijk achten, dan kunt u zich hiervoor
afmelden door te mailen naar oudskoll@skol.nl

Jouw rechten
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden
waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens
in principe bewaren tot twee jaar na het uitschrijven bij de vereniging, uitzonderingen zoals
hierboven beschreven daargelaten. Je hebt het recht ons eerder te verzoeken om
verwijdering van je gegevens.

Je hebt tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van je
persoonsgegevens te verzoeken. Verder kun je een verzoek indienen om een bepaalde

https://policy.genkgo.com/nl/artikelen/privacy/beveiliging


gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. Je kunt hiertoe
schriftelijk of per e-mail een verzoek aan ons richten via onze contactgegevens onder het
kopje “Identiteit en contact”.

Wij zullen na ontvangst van je verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren.

Contact – vragen of klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van
jouw persoonsgegevens door ons, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons
opnemen via onze contactgegevens onder het kopje ‘Identiteit en contact’.

Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij
de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot
gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Toepasselijk recht
Dit privacybeleid, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit
privacybeleid, worden uitsluitend beheerst door de Nederlandse wet.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid aan te passen om de conformiteit met de
toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling dit Privacybeleid
met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Amsterdam, 23 april 2022


