Privacyverklaring van de Leidse Geologische Vereniging (LGV)
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Deze wet is geldig binnen de gehele EU en is ook wel bekend als GDPR (General Data
Protection Regulation). De wet beschermt de verwerking van persoonsgegevens van levende
personen beter dan voorheen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Het gaat hier om alle informatie over een 'natuurlijke' persoon zoals naam, adres,
telefoonnummer en andere gegevens waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.
Verantwoordelijkheid
Het bestuur van de LGV is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens, de bestuursleden zijn te
vinden op de website onder ‘’Bestuur’’. De LGV gaat al vele jaren zeer zorgvuldig met uw
gegevens om. Wij publiceren geen gegevens van nog levende personen zonder hun
uitdrukkelijke toestemming. Bovendien verstrekken wij uw gegevens nooit aan derden.
Beeldrecht
Bij diësvieringen en excursies worden regelmatig foto’s genomen waarop LGV-leden en hun
partners staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de LGV website verschijnen. Indien hiertegen
bezwaren bestaan dient dit via lgvwebsite@gmail.com kenbaar te worden gemaakt (‘’opt-out’’).
Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene sfeerbeelden waarop leden en/of
partners niet centraal en duidelijk herkenbaar zijn afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is
geposeerd.
Redenen verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens om twee redenen:
• Registratie van leden en contributie
• Periodieke informatie via email of per post
Opname in het ledenregister: uw rechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw gegevens in onze bestanden:
Opvragen en inzage van uw persoonsgegevens.
Wijzigen van uw persoonsgegevens.
Verwijderen van uw persoonsgegevens.
Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de vereniging.
Wijzigen van uw persoonsgegevens
Alle wijzigingen zoals het verwijderen of aanpassen van uw gegevens kunt u eenvoudig bij ons
aanvragen via ons emailadres lgvwebsite@gmail.com . Ook kunt u ons via dit emailadres
bereiken voor al uw vragen of opmerkingen.
Hyperlinks
Op deze website staan verscheidene links naar andere websites. Als u daar gebruik van maakt
zijn de privacy policy van deze websites van kracht, niet die van ons.
Wijzigingen op onze privacy policy
Wij behouden ons het recht voor onze privacy policy te wijzigen wanneer dit nodig blijkt,
bijvoorbeeld bij wijzigingen in de wet.
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