Privacyverklaring Saturna

Dit is de privacyverklaring van Saturna, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 56015208.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. De gegevens die u verstrekt, worden door ons vertrouwelijk
behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarom hebben wij in
deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
info@saturna-alkmaar.nl.
Verwerking persoonsgegevens
Saturna behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Saturna verwerkt persoonsgegevens
over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Saturna verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het functioneel kunnen werken van de ledenadministratie en financiële administratie;
• Verzenden van onze nieuwsbrief;
• U te kunnen bellen indien dit nodig;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
Saturna zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Saturna verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken geen cookies
bij onze website.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Saturna te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Saturna op grond van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en
om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek
te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Saturna deze verwijdering
doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Saturna hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
Saturna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met info@saturna-alkmaar.nl.
Minderjarigen
Saturna verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Links naar andere websites
Op saturna-alkmaar.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Saturna kan
geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.
Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.
Wijziging van het privacy beleid
Saturna past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal
steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Saturna raadt u dan ook
aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Saturna er alles aan
doen u per e-mail en via de website te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Saturna wilt verzoeken tot inzage,
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande
contactgegevens:
Verantwoordelijke:
Verenigingsmanager Saturna
E-mail:
info@saturna-alkmaar.nl
Telefoonnummer:
06 40936935
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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