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Vereniging Parkmanagement ‘t Lochter, hierna te noemen Parkmanagement ‘t Lochter, gevestigd
aan Ambachtsweg 5, 7442 CS Nijverdal is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.bedrijventerreinnijverdal.nl/parkmanagement/, secretariaat@hetlochter.nl, Postbus
635, 7400AP Deventer
De heer G.A.M. Mollink (Parkmanager) is de Functionaris Gegevensbescherming van
Parkmanagement ‘t Lochter. Hij is te bereiken via g.mollink@hetlochter.nl en telefoonnummer 0647547147.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Parkmanagement ‘t Lochter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging
en daarmee gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Parkmanagement ‘t Lochter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het kunnen uitvoeren van de activiteiten samenhangend met het lidmaatschap van de vereniging
- Het afhandelen van uw contributiebetaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Parkmanagement ‘t Lochter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor eerder genoemde persoonsgegevens: zo lang het lidmaatschap duurt. Bij
beëindiging van het lidmaatschap bewaren we de gegevens tot de laatste verplichtingen
voortvloeiend uit het lidmaatschap voldaan zijn (betaling, overdracht rechtsopvolger, e.d.).
Delen van persoonsgegevens met derden:
Parkmanagement ‘t Lochter verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van uw lidmaatschap en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo verstrekken
we de noodzakelijke gegevens (bedrijfsnaam, contactpersoon, bedrijfsadres, emailadres en
telefoonnummer) aan de dienstverleners. Wij zijn bezig om met hen een verwerkingsovereenkomst
te sluiten waarin geregeld wordt hoe ze om gaan met de privacy van de gegevens. Dienstverleners
die in het verleden diensten hebben geleverd en ooit gegevens van onze leden hebben bezeten,
zullen we verzoeken om deze gegevens te verwijderen/vernietigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw 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 Parkmanagement ‘t Lochter
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
secretariaat@hetlochter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Parkmanagement ‘t Lochter 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 volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij houden een bestand met ledengegevens bij in een Microsoft Excel. Dit bestand is alleen
toegankelijk door het bestuur. Zij hebben de werkzaamheden uitbesteed aan het
parkmanagementbureau BMD Parkmanagement BV. Twee van haar medewerkers, o.l.v.
parkmanager G.A.M. Mollink, verwerken eerdergenoemde persoonsgegevens in opdracht van het
bestuur. Het Excelbestand wordt bewaard in een beveiligde cloud-omgeving (Microsoft Office 365)
en is nergens lokaal danwel in hard-copy beschikbaar.
Parkmanagement ‘t Lochter 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 de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris
gegevensbescherming.

