I L S E

D E L A N G E

the official fanclub
PRIVACYVERKLARING in het kader van de nieuwe A.V.G.:
Als bestuur van The Oﬃcial Ilse DeLange Fanclub leggen wij bij lidmaatschapsaanmelding uw naam,
(post)adresgegevens, telefoonnummer(s), emailadres alsmede uw bankrekeningnummer vast.
Waarom, waar en door wie:
Wij doen dit ten behoeve van onze ledenregistratie, eventuele facturatie en de informatievoorziening binnen onze
stichting. Deze gegevens zijn opgeslagen in de met een wachtwoord beveiligde computer van de secretaris/
penningmeester. Ten tijde van de lidmaatschapsincasso’s zijn deze gegevens ook opgeslagen in een bestand op de
server(s) van IBANC. Uw emailadres(sen) kan worden gebruikt voor het toezenden van een nieuwsbrief nadat u zich
hiervoor heeft aangemeld.
Als er geen toestemming wordt gegeven voor vastlegging van deze gegevens kunnen wij uw lidmaatschap niet
verwerken en accepteren.
Beschikbaar voor wie:
In beide gevallen betreft dit een interne administratie, welke wij niet aan derden beschikbaar stellen, beheert door de
secretaris en de penningmeester.
Instemming en controle:
Al onze leden hebben hiervoor via een incassoformulier toestemming gegeven. Bij dit formulier is tevens een
exemplaar met bijgevoegde informatie verstrekt.
Wij zullen de beschikbare informatie van onze leden op verzoek aan u melden met tevens het nadrukkelijke verzoek
deze gegevens te controleren en dit aan ons terug te koppelen.
Elk lid heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Via een email naar
fanclub@ilsedelange.com kan een verzoek daartoe worden gedaan.
De bewaartermijn is gesteld voor de duur van het lidmaatschap. Uw gegevens zullen bij opzegging worden gewist uit
onze bestanden en op uw verzoek eventueel eerder.
Mochten er vragen zijn over bovenstaande dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via
fanclub@ilsedelange.com
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