Privacyverklaring
Vereniging van veteranen en oud-militairen Korps Militaire Administratie
(VVO-MA)
De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. U kunt de meest recente versie
van de Privacyverklaring eenvoudig raadplegen via onze website: www.vvo-ma.nl

VVO-MA, gevestigd te Soesterberg en aangesloten bij de Vereniging Veteranen Platform
(VP), respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het
bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over
de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Uw relatie met ons en het VP
Wij zijn lid van het VP omdat onze vereniging het doel van het VP (belangen behartigen van
Nederlandse veteranen) onderschrijft.
Indien u lid wordt van de VVO-MA, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan:
NAW-gegevens en contactgegevens. Deze persoonsgegevens voeren wij in in de
ledenadministratie van onze vereniging.
Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Om een beeld te krijgen van wat wij met uw persoonsgegevens doen om ons doel
(belangenbehartiging en binding met het Korps MA en met elkaar) te bereiken, noemen wij
✓
het ontplooien van activiteiten om veteranen van de doelgroep te vinden;
✓
opkomen voor de belangen van onze veteranen;
✓
zich als lid van het VP op proactieve wijze opstellen en inzetten voor het bereiken van
eigen en/of gemeenschappelijke doelen;
✓
waar nodig ondersteunen en begeleiden van haar veteranen, en/of zijn/haar
thuisfrontleden, naar (zorg)instanties bij het oplossen van (psychosociale) problemen,
opgelopen als gevolg van deelname aan een (vredes)missie;
✓
het verstevigen van de onderlinge band door het organiseren van reünie activiteiten
en andere evenementen en het zo mogelijk deelnemen aan formele evenementen,
zoals de Nederlandse Veteranen Dag.
✓
Het ondersteunen van de Korpscommandant der Militaire Administratie bij de
traditiehandhaving, de bevordering van de Korpsgeest en het naar buiten toe
uitdragen van het Korps;
✓
toezending van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige correspondentie;
✓
onze financiële administratie (contributies etc.).
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Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang
om bovenstaande activiteiten te realiseren. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden
verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een
overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar
zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken
we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor
bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.
Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om
ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden
verwerkt en bewaard.
Uw rechten
U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u
betrekking hebben. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt
verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of
bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of
verzoek worden afgewezen.
Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze
toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw
persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze verenigingssecretaris.
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