Privacyverklaring
De Commercieele Club Groningen

Inleiding
In deze privacyverklaring geeft de vereniging De Commercieele Club Groningen, gevestigd te
(9727 DA) Groningen aan de Hunsingolaan 16 met kvk-nummer: 40024107 (hierna “ de CCG”),
uitleg over het privacybeleid van de vereniging.
De CCG respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, haar (potentiële) leden en
andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan de CCG worden verstrekt, worden met
zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet zonder uw
toestemming verkocht, verhandeld of gedeeld met derden.
Onze visie op privacy
Bij de CCG zorgen we ervoor dat we veilig met uw persoonsgegevens omgaan. De regels vanuit
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn hierbij voor ons leidend. Allereerst
streven we ernaar om u duidelijke en begrijpelijke informatie te geven over hoe we met uw privacy
omgaan.
We houden ons aan de volgende spelregels:
 Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en
zorgvuldige wijze verwerkt.
 Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd doel voor
bestaat.
 Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
 In sommige gevallen zullen wij u vragen om uw toestemming voor het verwerken van uw
persoonsgegevens en deze toestemming vastleggen. U kunt uw toestemming op ieder
gewenst moment intrekken.
 Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.
 Wij geven uw persoonsgegevens niet zomaar aan derde partijen, behalve wanneer er een
wettelijke verplichting is of wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.
 Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een levende en identificeerbare persoon, dat wil
zeggen: het gegeven is direct of indirect herleidbaar tot een individu. Persoonsgegevens vertellen
dus iets over u of kunnen met u in verband worden gebracht. De persoon op wie een gegeven
betrekking heeft, noemen we “de betrokkene”.
Wat houdt “het verwerken” van persoonsgegevens in?
Iedere handeling met een persoonsgegeven is in principe een verwerking. U moet hierbij denken
aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen of aanpassen van
persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verwerkt de CCG?
De CCG wil de connexiteit tussen de leden onderling bevorderen en daarmee een positieve impuls
voor hun netwerk creëren en carrièrekansen stimuleren. Om deze doelstelling te kunnen uitvoeren,
verwerken we persoonsgegevens van leden en introducees.
De CCG bewaart en verwerkt de persoonsgegevens:
a) die door u worden verstrekt bij de aanmelding voor het lidmaatschap;
b) die door u in het kader van de dienstverlening van de CCG worden verstrekt via de e-mail
of via het contactformulier op de website;
c) die u aanmaakt en bijwerkt in uw persoonlijke profiel op het afgeschermde gedeelte van de
website;
d) waarvoor u toestemming heeft gegeven aan de CCG.
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De CCG gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden
uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. U kunt te allen tijde de
website van de CCG bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met de CCG te delen.
Voor welke doeleinden verwerkt de CCG uw persoonsgegevens?
De verwerking van persoonsgegevens staat ten dienste van de doelstelling van de CCG, nl. het
bevorderen van de connexiteit tussen de leden onderling, alsook het creëren van een positieve
impuls voor het netwerk en de carrièrekansen van de leden.
Per verwerking onderscheiden we de volgende doelen:
1. De CCG houdt een ledenadministratie bij ten behoeve van het beheren van het
ledenbestand.
2. Er wordt gebruikt gemaakt van een aanmeldingsformulier ten behoeve van het organiseren
van activiteiten.
3. Er wordt gebruik gemaakt van een contactformulier om vragen en opmerkingen van leden
en niet-leden in behandeling te kunnen nemen.
4. Er wordt gebruik gemaakt van uw e-mail adres voor aanmelding en registratie van door
ons georganiseerde activiteiten en voor het toezenden van de nieuwsbrief.
5. De persoonlijke profielen kunnen door de leden onderling bekeken worden op het
afgeschermde gedeelte van de website, in het kader van de doelstelling connexiteit,
netwerk, carrièrekansen.
6. Het door u opgegeven factuuradres wordt gebruikt voor het toesturen van de factuur voor
de contributie.
7. Het door u opgegeven postadres wordt gebruikt voor het toezenden van clubpost en het
clubblad Consigne.
8. Wij plaatsen foto’s van (leden)bijeenkomsten of andere gelegenheden waarbij leden
aanwezig waren, op de openbare website van de CCG of in het clubblad Consigne. Het
doel van het plaatsen van foto’s op de website is om de CCG en haar activiteiten bij een
breder publiek bekend te maken.
Hoe zorgen wij voor uw persoonsgegevens?
a) De CCG houdt een zogenaamd verwerkingsregister bij, waarin wij inzichtelijk maken welke
persoonsgegevens we verwerken, met welke doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen.
b) Wij hebben een Gegevensbeschermingsbeleid opgesteld, waarin meer gedetailleerd
beschreven staat hoe wij binnen de CCG met de bescherming van persoonsgegevens
omgaan.
c) We zijn alert op de technische beveiliging van onze website en ledenadministratie. Hiertoe
hebben we afspraken gemaakt met onze website-leverancier.
d) De CCG sluit verwerkersovereenkomsten af met partijen die bij de uitvoering van onze
dienstverlening betrokken zijn. Hierin worden onder meer afspraken gemaakt over de
beveiligingsmaatregelen en het melden van datalekken.
e) De CCG registreert als verwerkingsverantwoordelijke beveiligingsincidenten en datalekken
en zorgt voor een oplossing. Wij hebben hiertoe een Protocol Melden Datalekken
opgesteld.
f) In voorkomende gevallen is de CCG in staat om op adequate wijze in te spelen op de
rechten van betrokkenen.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
a) Persoonsgegevens die u ten behoeve van de aanmelding van het lidmaatschap hebt
gegeven, worden maximaal 3 maanden bewaard. Komt er geen lidmaatschap tot stand dan
verwijdert de CCG daarna uw gegevens. Komt er wel een lidmaatschap tot stand dan
worden de door u opgegeven persoonsgegevens verwerkt in de ledenadministratie.
b) Persoonsgegevens worden tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard in het
softwarepakket voor onze ledenadministratie. Daarna worden deze persoonsgegevens
vernietigd dan wel bewaard in ons historisch archief.
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c) Voor gegevens die van belang zijn voor onze bedrijfsadministratie hanteren wij de wettelijke
termijn van 7 jaar.
Procedure melden datalekken
Als verwerkingsverantwoordelijke is de CCG verplicht om binnen 72 uur melding te doen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zodra er persoonsgegevens zijn gelekt door een
beveiligingsincident. Het is voor de CCG belangrijk om in voorkomende gevallen tijdig te kunnen
beoordelen of een beveiligingsincident een datalek is. Daarom verzoeken wij een ieder om – ook
bij twijfel – incidenten direct bij ons te melden.
Het gaat om situaties waarbij persoonsgegevens (mogelijk) zijn:
a) vernietigd of verloren,
b) gewijzigd,
c) verstrekt of toegankelijk gemaakt.
De CCG heeft een Protocol Meldplicht Datalekken opgesteld, dat gevolgd wordt bij een
beveiligingsincident met persoonsgegevens.
Datalek melden? Stuur een mail naar: privacyloket@commercieeleclubgroningen.nl.
Uw rechten als betrokkene
Als betrokkene hebt u volgens de AVG de volgende rechten:
1. Recht op informatie
2. Recht van inzage
3. Recht op rectificatie
4. Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
5. Recht op beperking van de verwerking
6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
7. Recht van bezwaar
Wilt u bijvoorbeeld weten welke persoonsgegevens over u zijn vastgelegd of wilt u
persoonsgegevens wijzigen of laten verwijderen? Stuur een mail naar:
privacyloket@decommercieeleclubgroningen.nl. U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie.
In voorkomende gevallen is de CCG conform de AVG verplicht uw identiteit vast te stellen om aan
uw verzoek gehoor te kunnen geven en zal vragen naar uw geldige identiteitsbewijs.
Toestemming geven en intrekken
Conform de AVG zal de CCG u bij sommige verwerkingen van persoonsgegevens om uw
toestemming vragen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van fotomateriaal op de website.
U kunt een eerder gegeven toestemming intrekken door een mail met een verzoek te sturen naar:
privacyloket@decommercieelelclubgroningen.nl.
Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens niet wilt verstrekken aan de CCG of niet wilt delen
binnen de ledengroep of op de website. Het is vanwege technische of organisatorische redenen
niet altijd mogelijk om hieraan tegemoet te komen. Het gevolg kan zijn dat lidmaatschap van de
CCG of deelname aan een activiteit dan niet mogelijk is. In die gevallen informeert de CCG u over
de gevolgen van het feit dat u geen toestemming (meer) geeft voor het verstrekken of delen van
gegevens.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. De CCG kan niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.
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Cookies
De website van de CCG maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens die op
de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Cookies kunnen
onderscheiden worden in de categorieën functionele, analytische en advertentie/social media
cookies. Wij gebruiken alleen functionele cookies, om de website te monitoren en beter te laten
functioneren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.
Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de
website en u een optimale gebruikservaring te kunnen geven. De aldus verkregen informatie wordt
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De CCG heeft Google niet toegestaan
de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan er
wettelijk toe worden verplicht om deze informatie aan derden te verschaffen. De CCG heeft hier
geen invloed op.
U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het
uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze
handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze
handeling zo vaak als nodig te herhalen. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk
gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van de CCG.
Vragen over privacy of een klacht?
Hebt u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen, opmerkingen of hebt u een klacht?
Stuur een mail met uw vraag, opmerking of klacht naar:
privacyloket@commercieeleclubgroningen.nl. U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Wijzigingen in deze privacyverklaring
De CCG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U
wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te lezen.
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