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Privacybeleid van de Vereniging voor de Studie van 
Dromen 
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VSD, Vereniging voor 
de Studie van Dromen (hierna: “VSD”) verwerkt van haar leden.  

Indien je lid wordt van de VSD of om een andere reden persoonsgegevens aan de VSD ver-
strekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in overeenstemming 
met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en 
te bewaren voor je eigen administratie.  

1. Verantwoordelijke  
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
 

VSD, Vereniging voor de Studie van Dromen, 
KvK nummer 40539066. 

De ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@droomvereniging.nl 
 

2. Welke gegevens verwerkt VSD en voor welk doel?  
2.1  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens ver-

werkt:  
a) Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht 
b) Adresgegevens, eventueel postadres 
c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) 
d) Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals 

bijvoorbeeld het nakomen van het huishoudelijk reglement en de besluiten van de 
ALV.  

e) Overige (eventuele) documenten/formulieren die ingevuld worden bij aanmelden 
en gedurende het lidmaatschap 

 
2.2  De VSD verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doel-

einden: 
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over 

het lidmaatschap en voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie 
of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie; 

b) Je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens worden gebruikt 
voor het innen van de jaarlijkse contributie en kunnen met eigen goedkeuring ge-
bruikt worden voor automatische incasso voor lidmaatschap en betaalde vereni-
gingsgerelateerde activiteiten; 

c) Je naam, email- en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodi-
gingen, nieuwsmails en informatie over diensten en activiteiten van de VSD; 



 

Versie 0.2 (Concept) 3 - 3 Goedgekeurd Bestuur 2020 

d) De persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit noodzakelijk 
is voor het naleven/handhaven van de wet, de reglementen van de VSD en/of de 
besluiten van de ALV. 

 

E-mail berichtgeving:  
De VSD gebruikt je naam en e-mailadres om je nieuwsmail via e-mail te sturen met infor-
matie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap 
van de VSD. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een e-mail te stu-
ren naar de ledenadministratie. Binnen de nieuwe verenigingswebsite (2020) is het moge-
lijk om zelf dit aan of uit te zetten. 

3. Bewaartermijnen  
De VSD verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap 
en tot maximaal vijf jaar na afloop van dit lidmaatschap. Daarna worden de persoonsgege-
vens vernietigd. Wanneer een lid overlijdt geldt dit niet en worden alle gegevens na ken-
nisgeving op korte termijn verwijderd. 

Eventuele persoonlijke bijdragen aan de website i.e. blogs, kennisbank, forum blijven na 
opzegging van lidmaatschap staan. Hierbij blijft alleen de naam behouden, de verdere per-
soonsgegevens worden verwijderd. Bij expliciete verzoeken wordt dit aangepast. 

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten  
4.1  Via de ledenadministratie van de VSD kan je een verzoek indienen om je persoons-

gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De VSD zal je ver-
zoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover infor-
meren. Binnen de nieuwe verenigingswebsite (2020) is het mogelijk om je persoons-
gegevens zelf in te zien en meestal ook te wijzigen. 

 
4.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgege-

vens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadmi-
nistratie.  

 

4.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop de VSD je persoonsgegevens verwerkt 
of je verzoeken behandelt, kan je eerst contact opnemen met ledenadministratie, 
daarna met de voorzitter.  

 

4.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden ge-
richt aan de voorzitter van de VSD voorzitter@droomvereniging.nl.  
 

5. Wijzigingen  
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen dienen te worden goedgekeurd 
door de ALV.  


