Algemene Verordening Gegevensbescherming 25 mei 2018
Nishikigoi Vereniging Nederland verzamelt een aantal persoonsgegevens. De algemene
ledenvergadering van de Nishikigoi Vereniging Nederland, hier na te noemen NVN, heeft hiervoor op
17 maart 2018 toestemming gegeven aan het bestuur van NVN.
 Lid – Nishikigoi Vereniging Nederland: aanmelden via formulier op de Website via een
https verbinding of via een papieren formulier of antwoordkaart.
Welke gegevens:
• Voor en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• ibannummer
Waarvoor:
• Aanmaken van een ledenaccount in het Afas systeem profit.
• Bijhouden van vrijwilligersactiviteiten.
• Abonnement op het verenigingsblad KOI
• Administratie van vrijwilligers voor diverse abonnementen.
• Facturatie van lidmaatschappen en abonnementen.
• Auto incasso via Afas profit
• Het verwerken van betalingen van leden.
• Verwijderen gegevens account, na opzegging niet direct mogelijk i.v.m. Gegevens dienen
voor belastingdienst 7 jaar bewaard te blijven. Na 7 jaar na opzegging worden de
gegevens verwijderd.
• Gegevens online bij Afas via beveiligde verbinding.
Wie heeft toegang tot deze gegevens?







Leden secretaris NVN
Voorzitter NVN
Penningmeester NVN
Secretaris NVN
Support NVN
De leden of op hun verzoek.

Onder geen enkele voorwaarden worden gegevens van Leden verstrekt aan derden. Er worden
niet meer gegevens verzamelt dan lid of adverteerder zelf invult op formulier.
NVN – Santbergen( verzender KOI magazine):
 Bij verzending van het Magazine. 6 keer per jaar:
Welke gegevens:
• Voor en achternaam
• Adresgegevens

Waarvoor:
• Verzending KOI magazine naar leden en adverteerders.
Wie kan dit allemaal zien:
 Support NVN.
 Verkoop NVN.
 Leden secretaris NVN.
 Voorzitter NVN.
 Secretaris NVN.
 Medewerkers Santbergen transport.

Door het invullen en ( digitaal) ondertekenen van het aanmeldformulier, digitaal of op papier, gaat u
akkoord met het verzamelen van deze gegevens. De gegevens worden de wettelijk bepaalde tijd, na
stop zetten lidmaatschap, bewaard ( 7 jaar voor belastingen) en daarna verwijderd.

