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Privacyverklaring Ondernemingsvereniging Asten  
 

Artikel 1. Bedrijfsgegevens 
De vereniging Ondernemersvereniging Asten, gevestigd te (5721 WC) Asten aan de Ostaderstraat 10, 
vertegenwoordigd door het bestuur.  

Artikel 2. Persoonsgegevens 
Ondernemingsvereniging Asten verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je lid bent van onze 
vereniging  en omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de 
(mogelijke) persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Naam onderneming;  
• Geslacht;  
• Voor en achternaam;  
• Adresgegevens; 
• Telefoon/mobiel 
• Fax 
• Emailadres 
• KvK nummer 
• Bankrekeningnummer 
• Foto’s van activiteiten van de Ondernemersvereniging Asten 

 
Artikel 3. Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag  
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:  

• Uitvoeren van het lidmaatschap 
• Het plaatsen van ledenactiviteiten 
• Het versturen van nieuwsberichten 

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen: 

Ondernemersvereniging Asten verwerkt persoonsgegevens op basis van de overeenkomst. Deze 
persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om een lidmaatschap af te sluiten. Betrokkene 
is niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. Het niet verstrekken van alle 
persoonsgegevens kan er toe leiden dat het lidmaatschap niet naar behoren uitgevoerd kan worden.   
 
De (persoons)gegevens worden pas openbaar op de website gemaakt wanneer betrokkene hier 
toestemming voor geeft. Vanaf dat moment zijn de persoonsgegevens openbaar voor de bezoekers 
van onze website.  
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Leden hebben de mogelijkheid om activiteiten van hun organisaties onder de aandacht te brengen 
op de website van Ondernemersvereniging Asten. Hiervoor vult het lid zelf de informatie in op de 
website en geeft het vervolgens toestemming om deze informatie op de website te plaatsen. 
 
Foto’s van de activiteiten van de Ondernemersvereniging Asten worden verwerkt op basis van het 
gerechtvaardigd belang.  
 
Nieuwsberichten worden verstuurd op basis van toestemming. Betrokkenen hebben te allen tijde het 
recht om deze toestemming in te trekken.  

Artikel 4. Foto’s  
Op de website van de Ondernemersvereniging Asten (www.ovasten.nl) worden foto’s geplaats van 
onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld het ondernemerscafé. De belangen die wij hebben bij het 
plaatsen van de foto’s zijn mensen bekend maken met onze activiteiten en de bedrijven promoten.  

Ondernemersvereniging Asten draagt er zorg voor dat aanstootgevende foto’s niet worden 
gepubliceerd op de website of sociale mediakanalen.  
 
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de foto’s op de website. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met het bestuur van Ondernemersvereniging Asten.  
 
Artikel 5. Bewaartermijn  
Ondernemersvereniging Asten zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 
noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn 
verzameld.  Na het beëindigen van het lidmaatschap zullen de gegevens nog twee jaar in ons 
systeem bewaard blijven.  
 
Artikel 6. Delen met derden  
Ondernemersvereniging Asten verstrekt jouw gegevens en het adressenbestand niet aan derden.  
Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou 
eerst toestemming te vragen, tenzij het verstrekken nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   

Artikel 7. Beveiliging 
Ondernemersvereniging Asten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze 
maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.  

Artikel 8. Rechten van betrokkenen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen 
en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij het bestuur van Ondernemersvereniging 
Asten. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van 
persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook contact op te nemen met het bestuur van 
Ondernemersvereniging Asten. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de 

http://www.ovasten.nl/
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gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet 
toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Artikel 9. Cookies  
Ondernemersvereniging Asten gebruikt functionele en technische cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet 
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te 
monitoren en op basis daarvan verbeteringen door te kunnen voeren. 

Wij bieden cookies aan die het gedrag van bezoekers op onze website registreren. Dit doen we door 
middel van Google Analytics. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Artikel 10. Nieuwsbrieven  
Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je onder andere op de hoogte 
van diverse gezamenlijke activiteiten, georganiseerde bedrijfsbezoeken, informatiebijeenkomsten en 
ondernemerscafés. Ook is er aandacht voor politieke ontwikkelingen. Wil je geen nieuwsbrieven van 
ons meer ontvangen, meld je af door contact op te nemen met het bestuur van 
Ondernemersvereniging Asten.  
 
Artikel 11. Wijzigingen 
Ondernemersvereniging Asten kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.  Het is daarom 
aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de 
hoogte bent. 

 

https://www.bol.com/nl/nieuwsbrieven.html
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