
Privacyverklaring van de Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging 
Vrienden Walburgiskerk Zutphen (hierna ook: “de Vriendenvereniging”) verwerkt 
van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.


Indien u lid wordt van de Vriendenvereniging, een donatie doet of om andere 
redenen persoonsgegevens aan de Vriendenvereniging verstrekt, geeft u 
uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te 
verwerken.


1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Vereniging 
Vrienden Walburgiskerk Zutphen, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen, email: 
vrienden@walburgiskerk.nl, website: www.walburgiskerk.nl menuknop 
vriendenvereniging, KvK nr. 74019767.

Voor vragen of opmerking kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de secretaris 
van de Vriendenvereniging  Max Assies bereikbaar via telefoonnummer  
06-51340871 of tot de penningmeester Fons Spliet via telefoonnummer 
06-20394982.


2 Welke gegevens verwerkt de vriendenvereniging en voor welk doel 
2.1 	 In het kader van Uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens 

	 verwerkt:

	 a) naam en geslacht

	 b) adresgegevens 

	 c) telefoonnummer

	 d) email-adres  

	 e) bankrekeningnummer

2.2	 De Vriendenvereniging verwerkt de sub 2.1 genoemde voor de volgende 

     	 doeleinden:

a) 	 uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en email-adres worden 

	 gebruikt:

          - voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging 

          daarvan, voor het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het    
	 afhandelen van de van u verkregen informatie, 

          - voor het, al dan niet via de nieuwsbrief van de Vriendenvereniging, 

 	 versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van 

	 de Vriendenvereniging en

          - voor het, al dan niet via de nieuwsbrief van de Vriendenvereniging, 

	 informeren over- en betrekken van de leden bij diverse, voor derden 

          toegankelijk, activiteiten van de Stichting Walburgiskerk Zutphen en 

      	 van (de donateurs van) de Stichtingen Hendrick Baderorgel  en Libreije 

	 Walburgiskerk Zutphen.

	 Afmelding voor de de nieuwsbrief is ten alle tijde mogelijk o.m. via 

   	 vrienden@walburgiskerk.nl of telefonisch bij de secretaris (zie artikel 1).

b)	 uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het incasseren

  	 van de jaarlijkse contributie.
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3. Bewaartermijnen 
De Vriendenvereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de 
duur van uw lidmaatschap tot maximal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. 
Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Vriendenvereniging 
gebruik van de diensten van een derde, zogenaamd verwerker (E-Boekhouden). 
Met de verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst.


5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten  
5.1	 Via vrienden@walburgiskerk.nl of de hierboven in artikel 1 genoemde 
bestuursleden kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te 
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Vriendenvereniging zal uw verzoek in 
behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw 
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 of een klacht hebt kunt u eveneens op 
de in 5.1 aangeduide wijze contact opnemen.


6 Wijziging 
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website 
bekend gemaakt. 
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