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Beste leden, 
 

Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor het 
ledenbestand zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Door de wet die 25 mei ingaat zijn wij verplicht u op de hoogte te stellen van het privacy beleid dat onze 
vereniging voert. 

 
Privacyverklaring Vriendenkring 4x4 Nederland 
 
De gevegens die wij gebruiken zijn de gegevens zoals u die heeft ingevult op uw inschrijfformulier en het 
eigenrisicoformulier, op het moment dat u lid geworden bent: 
-voor en achternaam 
-adres-telefoonnummer 
-e-mailadres 
-soort auto en kenteken 
 
De door u verstrekte gegevens worden alleen door de vereniging gebruikt en niet aan derde doorgegeven. 
 
Voor welke doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens gebruiken: 
-om u te informeren door middel van e-mail over komende evenementen 
-om wijzigingen en nieuws omtrend de vereniging door te geven 
 
Hoelang bewaren wij persoonsgegevens. 
Wij bewaren en gebruiken uw gegevens zolang als u lid bent van de Vriendekring 4x4 Nederland. 
Na eind lidmaatschap worden ze verwijderd / vernietigd. 
 
Cookies of vergelijkbare technieken 
 
Wij maken op onze site geen gebruik van cookies. 
 
Foto en video opnamen 
 
De kans bestaat dat er tijdens evenementen foto of video opnames gemaakt worden die gebruikt kunnen 
worden op onze internet site en Facebook pagina. En in aankondigingen van volgende evenementen. 
 
Gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen. 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt 
u een verzoek mailen naar het e-mail adres van de vereniging. Daarnaast heeft u het recht om uw 
toestemming voor gegevens verwerking in te trekken. Ook dit kan u per e-mail laten weten. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 
De persoonsgegevenszijn alleen toegangkelijk voor de leden van het bestuur, en we nemen passende 
maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.  
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