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1. Is dit privacyreglement op jou van toepassing? 
Dit privacyreglement is op jou van toepassing als je lid of cursist bij De Hunze 
bent, onze website(s) gebruikt, als je gebruik maakt van sociale media gerelateerd 
aan De Hunze en/ of als je communiceert met De Hunze. 
Terug naar de inhoudsopgave 
 

2. Welke persoonsgegevens verzamelt De Hunze? 
Tijdens haar activiteiten zal De Hunze persoonsgegevens moeten verwerken. 
Zonder die verwerking kunnen wij de door jou verzochte diensten niet aan jou 
leveren. In het algemeen bestaan de persoonsgegevens die je direct of indirect 
aan De Hunze verstrekt wanneer je gebruik maakt van onze diensten en als je 
onze website(s) bezoekt uit: 
 

A. Contactgegevens. Dit omvat onder meer jouw naam, adres, e-
mailadres en telefoonnummer. 
 

B. Financiële gegevens. Dit omvat onder meer jouw 
bankrekeningnummer, betalingsstatus en facturen. 
 

C. Automatisch gegenereerde informatie. Dit omvat onder meer het 
IP adres, de website die je bezocht vóór onze website (“referral 
URL”), pagina’s die je hebt bezocht op onze website(s), data, 
tijden en locaties waarop handelingen plaatsvinden. 
 

D. Voor leden: Lidmaatschapsgegevens. Dit omvat jouw e-mailadres 
en andere informatie verstrekt via onze website(s). 
 

E. Voor bestuursleden: gegevens om de identiteit vast te stellen. 
Terug naar de inhoudsopgave 

3. Maakt De Hunze gebruik van cookies? 
Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op onze website(s). 
Door middel van deze cookies kan De Hunze automatisch persoonsgegevens 
verkrijgen, als je onze website(s) bezoekt. 
Terug naar de inhoudsopgave 
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4. Waarom verwerkt De Hunze jouw 
persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of op andere wijze 
verwerkt wanneer dit noodzakelijk is binnen het kader van een verantwoordelijke, 
efficiënte en effectieve organisatie van De Hunze. Persoonsgegevens worden 
verwerkt op basis van (een) toepasselijke juridische grondslag(en). De juridische 
grondslag is vaak intrinsiek verbonden met de doelen van onze vereniging. Dit 
betekent, bijvoorbeeld, dat de uitvoering van een overeenkomst zowel de 
juridische grondslag, als het doel van de vereniging behelst. Daarom lichten wij 
eerst de juridische grondslag(en) toe waarop De Hunze jouw persoonsgegevens 
verwerkt, en vervolgens de verenigingsdoelen waarvoor wij jouw 
persoonsgegevens gebruiken: 
 
Juridische grondslagen 
In het algemeen verwerkt De Hunze jouw persoonsgegevens op basis van een 
van de volgende juridische grondslagen: 
 

A. De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst tussen jou 
en De Hunze uit te voeren, of 
 

B. de verwerking is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan onze 
wettelijke verplichtingen, of 
 

C. de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde 
belangen van De Hunze, behalve wanneer zulke belangen 
minder zwaar wegen dan jouw belangen, of 
 

D. wanneer dat gepast en noodzakelijk is, vragen wij om jouw 
toestemming.  
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Verenigingsdoelen 
De Hunze zal alleen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins 
verwerken indien de verwerking valt binnen het bereik van een (of meer) van de 
verenigingsdoelen zoals hieronder opgesomd: 
 

A. Ledenbeheer. In het algemeen verwerkt De Hunze 
persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor het 
bijhouden van de ledenadministratie. 
 

B. Communicatie over verenigingsactiviteiten of geboden diensten 
(bijvoorbeeld het verzenden van e-mails). 
 

C. Uitvoering van overeenkomsten. Hieronder valt communicatie 
met personen en andere partijen en het reageren op aanvragen 
om (extra) informatie. 
 

D. Opstellen van rapportages. Dit omvat onder meer de data over 
ledenbestand die wordt opgenomen in het jaarverslag. 
 

E. Conformiteit met wettelijke verplichtingen. Dit heeft betrekking op 
de verwerking van persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk 
is voor naleving van wetten, regelgeving en specifieke richtlijnen 
(bijvoorbeeld verstrekking van identiteitsgegevens van 
bestuursleden aan de Kamer van Koophandel en/ of banken). 

Terug naar de inhoudsopgave  
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5. Deelt De Hunze jouw persoonsgegevens met derde-
partijen? 

In het algemeen kan De Hunze jouw persoonsgegevens delen met derde-partijen 
in de volgende situaties: 
 

A. Met verwerkers, zoals Dispi B.V., waar onze ledenadministratie is 
ondergebracht in het programma “e-Captain”. 
 

B. Met partijen waarmee De Hunze een overeenkomst heeft 
gesloten voor zakelijke (internet)dienstverlening, zoals e-mail, 
webhosting, etc. 
 

C. Indien en voor zover vereist door de wet, een gerechtelijk bevel 
of een andere juridische procedure. 

Terug naar de inhoudsopgave 

6. Hoe lang bewaart De Hunze jouw 
persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doeleinde of de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Na 
de bewaartermijn verwijderen wij jouw persoonsgegevens, tenzij wij bepaalde 
persoonsgegevens van jou moeten bewaren voor andere doeleinden. 
Terug naar de inhoudsopgave 

7. Welke maatregelen neemt De Hunze om jouw 
persoonsgegevens te beschermen? 

De Hunze heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen 
om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige 
verwerking, onder andere door: 
 

A. Jouw persoonsgegevens te (laten) beveiligen tegen toegang 
door onbevoegden. 
 

B. Jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. 
 

C. Datalekken te melden wanneer de wet dat vereist. 
Terug naar de inhoudsopgave 
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8. Welke rechten kun je uitoefenen met betrekking tot je 
persoonsgegevens? 

Op basis van de wet die van toepassing is op het gebruik van jouw 
persoonsgegevens, kun je een aantal rechten hebben die je kunt uitoefenen met 
betrekking tot jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn wij niet verplicht 
om – volledig – te voldoen aan jouw verzoek, omdat zulke rechten voorwaardelijk 
kunnen zijn of omdat wij jouw rechten moeten afwegen tegen onze rechten en 
verplichtingen om jouw persoonsgegevens te verwerken.  
 
Als wij de noodzakelijke persoonsgegevens niet kunnen verwerken, dan kunt je 
mogelijk niet (ten volle) gebruik maken van jouw lidmaatschap. 
 
Een aantal van de rechten die je hebt zijn hieronder uitgelegd: 
 
Inzagerecht 
Je hebt het recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou bewaren 
en op informatie over hoe wij deze gebruiken. Jouw persoonsgegevens worden 
– na een voorafgaand verzoek – digitaal aan jou verstrekt. Wij kunnen van jou 
verlangen dat je je identificeert voordat wij de vereiste informatie verstrekken. 
 
Recht op rectificatie 
Wij ondernemen redelijke stappen om er zeker van te zijn dat de informatie die wij 
over jou bewaren accuraat en volledig is. Als je echter van mening bent dat dit 
niet het geval is, heb je het recht ons te verzoeken incomplete of onjuiste 
persoonsgegevens die wij van jou verwerken aan te passen. 
 
Recht op verwijdering 
Je hebt het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen, 
bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet meer 
nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, wanneer persoonsgegevens zijn 
verouderd of wanneer je jouw toestemming intrekt. Dit moet echter worden 
afgewogen tegen andere factoren. 
 
Als een kind jonger dan 18 jaar mogelijkerwijs persoonsgegevens aan ons heeft 
verstrekt, kan de ouder of voogd contact met ons opnemen via 
persoonsgegevens@hunze.nl. Wij zullen, indien vereist, de persoonsgegevens 
van het kind verwijderen. 
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Recht op beperking van verwerking 
Je hebt het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te 
verwerken, bijvoorbeeld wanneer je vermoedt dat de persoonsgegevens die wij 
bewaren niet nauwkeurig zijn. 
Terug naar de inhoudsopgave 

9. Waar kun je vragen of klachten indienen? 
Vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen 
worden ingediend bij De Hunze: 
 
Praediniussingel 32 
9711 AG GRONINGEN 
persoonsgegevens@hunze.nl. 
Terug naar de inhoudsopgave 

10. Wordt dit privacyreglement aangepast? 
De Hunze kan dit privacyreglement van tijd tot tijd aanpassen. 
Terug naar de inhoudsopgave 
 
Dit reglement is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 14 juli 2020 
en onmiddellijk in werking getreden. Het privacyreglement van 25 mei 2018 is 
gelijktijdig ingetrokken. 
 
Laatst bijgewerkt: juli 2020 
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