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Privacyverklaring GOC versie 2.1 
 
Inleiding 
Dit is de privacyverklaring van de GOC, gevestigd te Veghel, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17189894, hierna te noemen: 
`de Vereniging`.  
 
Privacy Shield 
Wij zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met 
implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het 
onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het 
vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als 
we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze 
privacyverklaring.  
 
Persoonsgegevens 
Vaak deel je bewust of onbewust persoonsgegevens met ons. Het is belangrijk dat er 
zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Om deze reden hebben wij in dit 
document uitgelegd hoe we met deze gegevens omgaan en welke rechten je hebt. Als je 
nog vragen na het lezen hiervan, stuur dan een email naar onze secretaris via 
info@gocveghel.nl.  
 
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Administratie 

• Nieuwsberichten 
• Uitnodigingen en datumprikker 
• Overige communicatie met het bestuur (bijv. tijdens activiteiten) 
• Verkrijgen van feedback 

 
Verwerkte (persoons)gegevens 

Als je je aanmeldt bij onze Vereniging wordt je gevraagd om enkele (persoons)gegevens te 

verstrekken. Deze (persoons)gegevens worden opgeslagen in ons bestand. Hierbij 

verzamelen en verwerken wij de volgende categorieën van (persoons)gegevens: 

• Voor en achternaam 

• Naam organisatie 

• Geboortedatum 

• Privé- en zakelijk adres 

• Privé- en zakelijk telefoonnummer 

• Bankrekeningnummer 

• E-mailadres 

• Naam partner 

Wij bewaren deze persoonsgegevens 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.  
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Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Wij zullen alleen de minimaal vereiste persoonsgegevens van je verstrekken aan derden 
wanneer strikt noodzakelijk voor het organiseren van een GOC activiteiten, denk aan een 
hotel of restaurant t.b.v. een boeking of reservering, of wanneer wij wettelijk verplicht 
worden gesteld door een politievordering. 
 
Je persoonsgegevens inzien of verwijderen 
Uiteraard heb je altijd het recht om de Vereniging te verzoeken om inzage in je 
persoonsgegevens en om je gegevens te laten wijzigen, verwijderen of af te schermen. Wel 
is het noodzakelijk dat wanneer je je een dergelijk verzoek indient je je kunt identificeren. 
Wanneer er sprake is van een verwijdering van persoonsgegevens zullen wij deze 
verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de 
Vereniging hebben ontvangen. 
 
Het beveiligen van persoonsgegevens 
Wij hebben passende maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Op deze manier 
zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, 
dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen 
regelmatig gecontroleerd kunnen worden. 
 
Wijziging van het privacy beleid 
Graag willen wij met ons privacy beleid up-to-date blijven. Op onze website zal de meest 
recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden je aan deze 
regelmatig te raadplegen.  
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt 
meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt 
opgeslagen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website 
of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen 
dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden 
bekeken. 
 
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 Privacy 
Verordening.  
Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te 
wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies 
kun je vinden in de Help-functie van je browser.  
 
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk doen op 
je privacy. 
 
Klacht 
Ben je niet tevreden over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens neem 
dan contact met ons op zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast heb 
je het recht op grond van de AVG om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 


