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Persoonsgegevens die worden verwerkt 

De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u zich 
hebt opgegeven als lid, donateur of deelnemer aan een activiteit van de vereniging.  

Wij nemen de volgende gegevens van u op in onze administratie: 

- Uw voor- en achternaam;  
- Uw adresgegevens; 
- Uw e-mailadres; 
- Relevante gegevens omtrent de activiteiten waar u aan deelneemt; 
- Uw IBAN nummer indien u dat aan ons heeft verstrekt voor incasso. 

De VVG verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld voor 
het innen van het lidmaatschapsgeld, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 
benaderen voor zover dit relevant is om het lidmaatschap inhoud te geven. 

De VVG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

De VVG verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

Foto’s 

De VVG publiceert foto’s van wandelingen en andere activiteiten op haar website en sociale media. 

Het kan voorkomen dat leden en andere belangstellenden op deze afbeeldingen staan. De VVG 
streeft er naar personen niet nadrukkelijk in beeld te brengen en tenzij sprake is van een 
gerechtvaardigd belang.  

Websitebezoek 

De VVG is eigenaar van de website: www.vriendenvanhetgooi.nl. Deze website maakt geen gebruik 
van cookies, maar kan wel gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 
website gebruiken. De website van de VVG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te 
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Raadpleeg hiervoor 
het privacybeleid van Google en Google Analytics. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten 
over de Website aan de VVG te kunnen verstrekken. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De VVG heeft hier geen invloed 
op. 



De VVG heeft Google geen toestemming gegeven om via de VVG verkregen Analytics-informatie te 
gebruiken voor andere Google-diensten.  

Mailchimp 

De VVG gebruikt MailChimp als mailing platform voor de nieuwsbrief, nieuwsflitsen en ander 
mailverkeer met haar leden. Indien u een abonnement neemt op de nieuwsbrief door op de website 
op de betreffende button te klikken om de nieuwsbrief te ontvangen gaat u akkoord met het 
overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming 
met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vriendenvanhetgooi.nl. De VVG zal zo 
snel mogelijk, op uw verzoek reageren. Verwijdering van uw persoonlijke gegevens staat wel in 
relatie met uw lidmaatschap van de vereniging.  

Beveiligen 

De VVG 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 de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de VVG verzamelde persoonsgegevens, 
neem dan contact met ons op via info@vriendenvanhetgooi.nl .  

Zie ook de gegevens op de contactpagina en de informatiepagina van onze website.  

 


