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PRIVACYBE LEI D

Wijkenveren iging Zwol le-Zuid

CONTACTGEGEVENS: De Wijkenvereniging Zwolle-Zuid (WZZI is gevestigd aan Gelijkheid 1, 8014 XC

Zwolle, KvK-nummer 40060061

.

BEREIK: Dit beleid is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet-geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen.
DOEL: Verzamelen en verwerken van gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren

van de

doeleinden van de vereniging zoals deze staan omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement en het verzorgen van alle overige contacten vanuit de vereniging.
LIDMAATSCHAP: Via www.wvzwollezuid.nl kun je je als lid aanmelden. Door dit lidmaatschap steun

je onze vereniging, krijg je éénmaal per jaar een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en
kun je gratis of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan diverse activiteiten.
Gegevens die door jou worden verstrekt, zoals je naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens

wanneer je een lidmaatschap aangaat of een donatie doet, worden door onze ledenadministratie
vastgelegd.

Wat doen we verder met jouw gegevens?
Jouw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
1: H.et behartigen van de onderlinge contacten tussen onze wiikenvereniging en haar leden.

Met deze gegevens word je op de hoogte gehouden van door ons ondersteunde activiteiten.
2: Het vergroten en verbreden van de kennis betreffende de bewoners van Zwolle-Zuid.

Wij zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we jou om jouw
deelname vragen aan een vrijblijvend klant- of buurtonderzoek. Bedrijven die deze onderzoeken
uitvoeren dienen zich onverkort aan dit Privacybeleid te houden!

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers
g..ï
van de Website www.wvzwollezuid.nl en willen de privacy van bezoekers waarborg"n
"n
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens van websitebezoekers. Wij houden ons in alle gevallen
aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit Privacybeleid is van toepassing op elk(e) websitebezoek, transactie of
overeenkomst die via een website of de applicatie wordt overeengekomen.
WEBSITE:
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Dit Privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website of
applicatie(s) hiervan bevatten of waarvan een link op onze website staat.
Beveil ieins/Vera ntwoordel i kheid voor het be heer:
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens en hebben alle redelijke en wettelijk
verplichte voorzorgsmaatregelen genomen om deze persoonsgegevens te beschermen.
i

Rechten
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) mag je ons verzoeken om inzage in je
persoonsgegevens. lndien je fouten hebt opgemerkt in deze gegevens ofje deze om een andere
reden graag wilt verbeteren of aanvullen kun je ons daarom vragen. Hetzelfde geldt voor een verzoek
om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of
irrelevant z'ljn of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden gebruikt. Een
verzoek tot inzage, correctie of verzet kun je richten aan het bestuur van de WZZ en dient door het

bestuur binnen een termijn van vier weken beantwoord te worden.
Wiizigingen en vragen:
We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op
onze website publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de
wijze waarop deze gegevens door ons worden gebruikt en beschermd en de omstandigheden
waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.
Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit Privacybeleid dan kun je altijd contact opnemen

met het WZZ bestuur. Dit kan via onze website (klik hiervoor op de link 'Contact') of per telefoon
038-460 9000. Stuur je ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar secretaris@wvzwollezuid.nl
of pe'brief naar ons (bezoek)adres: Gelijkheid 1,,80L4 XC Zwolle.
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