
 
PRIVACY VERKLARING VBGO 

In deze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens laat u 
achter wanneer u de website bezoekt, uw gegevens invult op uw bedrijfspagina, een e-mail stuurt of 
op een andere manier contact hebt met het VBGO hebt. U leest hierin waarom we uw gegevens 
verzamelen, wat er met deze informatie gebeurt en hoe u ze kunt laten aanpassen of verwijderen. 
 
Waarom deze privacyverklaring? 
We verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation 
genoemd). Per 25 mei 2018 geldt deze wetgeving in de hele Europese Unie. Deze Europese 
wetgeving stelt uitgebreide eisen aan maatregelen die organisaties in de lidstaten moeten treffen om 
de privacy-eisen van persoonsgegevens te waarborgen. 
 
Waarom we persoonsgegevens verwerken 
Wanneer u onze mailing ontvangt of gegevens aanlevert via de website, vragen we u om 
persoonsgegevens. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om: 

• Onze nieuwsbrief digitaal naar u toe te versturen; 

• Ons magazine te versturen naar uw postadres; 

• Uw betaling af te handelen; 

• De website te vullen en te verbeteren. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
U verstrekt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld aanmeldt voor een evenement of een 
webformulier invult. Dat betekent dat we een of meerdere van de volgende persoonsgegevens van u 
verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• Factuur- en betalingsgegevens; 

• Gegevens over uw activiteiten op de website van VBGO 
 
Als u onze website bezoekt, verzamelen we ook gegevens van u die niet tot u persoonlijk terug te 
herleiden zijn, met doel om website statistieken te genereren, zoals: 

• De naam van de browser die u gebruikt; 

• Het besturingssysteem dat u gebruikt; 

• De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt.  
 
Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk nodig en om de doelen te 
realiseren waarvoor we uw gegevens verzamelen: 

- Versturen van mail en nieuwsbrief 
Met het lid worden van de vereniging geeft u toestemming tot het ontvangen van informatie via de 
mail over activiteiten van de vereniging, bestuurszaken en andere zaken die de vereniging aangaan. 
U heeft te allen tijde beschikt over de mogelijkheden om u uit te schrijven voor deze 
berichtgevingen. Wij sturen u dan geen informatie meer. Uw gegevens worden dan binnen vier 
weken verwijderd uit ons e-mailprogramma.  
 



 
- Ingevuld webformulier en/ of overig emailcontact 

Dit betreft persoonsgegevens voor- en achternaam, emailadres, IP-adres en de gegevens van de 
activiteit op de website. Na telefonisch e/o schriftelijk e-mailcontact bewaren we uw gegevens 
gedurende 7 jaar. Deze bewaartermijn komt overeen met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar 
voor fiscaal relevante documenten. 

 
Delen van uw persoonsgegevens met derden 
VBGO verkoopt uw gegevens niet en geeft ze niet zonder uw toestemming door aan derden.  
Om de bedrijfsvoering goed te kunnen uitvoeren, maken we gebruik van de volgende ‘derden’: 

• Software voor het versturen van digitale nieuwsbrieven om contact te onderhouden; 

• Software voor het analyseren van de bezoekersgegevens om de website te verbeteren; 

• Hostingsoftware om de website op te laten draaien; 

• Debiteurenadministratie ten behoeve van innen van contributie en eigen bijdragen voor 
activiteiten. 
 

Met deze partijen is een bewerkersovereenkomsten afgesloten. 
 

• Voor het verzenden van ‘GO’-magazine (gezamenlijk magazine van de 
ondernemersverenigingen op GO) is een overeenkomst gesloten met Eilanden Nieuws. Voor 
de verzending van het magazine krijgt Eilanden Nieuws de beschikking over de meeste 
recente ledenlijst. Dit betreft de bedrijfsgegevens, niet de persoonsgegevens.  

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VBGO.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen 
naar secretaris@vbgo.nl 

Wijzigingen 
VBGO behoudt zich het recht om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest actuele versie is steeds 
opvraagbaar via de website van VBGO (www.vbgo.nl). 
 
Wil u meer informatie? 
Heb u vragen over u privacybescherming? Neem dan contact met ons op: 
VBGO, functionaris gegevensbescherming secretaris VBGO: secretaris@vbgo.nl 

http://www.vbgo.nl/

