
 

 

Privacyverklaring 

 

Vereniging Suringar 

Beeldsnijdersdreef 201 

6216 EA Maastricht 

 

Deze verklaring beschrijft hoe Vereniging Suringar omgaat met de persoonlijke gegevens 

van haar leden. 

 

Welke gegevens wij bewaren 

Wij bewaren van onze leden de volgende gegevens: 

• Naam en achternaam* 

• Adres: straat, postcode en woonplaats* 

• Telefoonnummer* 

• E-mailadres* 

• Geslacht (i.v.m. de aanhef in een schrijven). 

De gegevens met een * zijn verplicht. 

 

Waarom wij deze gegevens bewaren 

Wij bewaren deze persoonsgegevens voor onze ledenadministratie. Hiermee kunnen wij 

onze leden uitnodigen voor vergaderingen en vragen de jaarlijkse contributie te voldoen. 

 

Waar wij deze gegevens bewaren 

Wij bewaren deze gegevens in een ledenbestand die wij hebben opgeslagen op de 

OneDrive. 

 

Wie er toegang hebben tot deze gegevens 

De bestuurder van Vereniging Suringar, mw. Francis van der Mooren, en de 

beleidsmedewerker van Vereniging Suringar, mw. Marije Koelewijn, hebben toegang tot 

deze gegevens. 

 

 



 

 

 

Hoe lang wij deze gegevens bewaren 

Wij bewaren deze gegevens minimaal tot wederopzegging van het lidmaatschap van 

Vereniging Suringar. Na opzegging van het lidmaatschap zullen wij u vragen of wij de 

gegevens mogen bewaren voor mogelijke communicatie naar oud-leden. Hierbij kunt u 

denken aan informatie over een jubileumactiviteit van Vereniging Suringar of wanneer wij 

u persoonlijke willen vragen naar informatie over de historie van Vereniging Suringar. 

Wanneer wij geen reactie ontvangen op onze vraag, zullen wij uw gegevens na 6 weken 

verwijderen. 

 

Inzien en wijzigen van de gegevens 

U heeft het recht om in te zien welke gegevens wij van u hebben opgeslagen en om uw 

gegevens te wijzigen indien deze onvolledig of onjuist zijn. U kunt het inzien en wijzigen 

van uw gegevens aanvragen bij het bestuur: bestuur@verenigingsuringar.nl. Wij zullen zo 

spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. 

 

Vragen over deze verklaring 

Wanneer u vragen heeft over deze privacy verklaring of over hoe wij omgaan met uw 

persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot onze bestuurder: 

bestuur@verenigingsuringar.nl 

 

Datalek 

Wanneer u een melding wilt doen van een datalek, dan kunt u een bericht sturen naar 

meldpuntdatalekken@verenigingsuringar.nl 
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