
Privacybeleid Galactosemie Vereniging Nederland 
 
De Galactosemie Vereniging Nederland (hierna: GVN) hecht vanzelfsprekend een groot belang aan de 
privacy van je gegevens. Wij houden ons aan de privacyregels zoals deze vastgelegd zijn in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De persoonlijke gegevens die je verstrekt bij het aanvragen van lidmaatschap, publicaties, folders, 
aanmelden voor bijeenkomsten, diensten en projecten en/of het gebruik van persoonlijk advies worden 
uitsluitend gebruikt om je van dienst te zijn. De gegevens die je verstrekt aan de GVN worden nooit 
openbaar gemaakt en niet verstrekt aan derden. 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de GVN verwerkt van haar leden, 
donateurs, of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van de organisatie, een donatie doet of om een 
andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je 
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. 

In bijzondere gevallen kan hier alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming een uitzondering op gemaakt 
worden. 

Ledenadministratie 

Onze ledenadministratie beheren wij als GVN zelf, hiervoor gebruiken wij een online 
ledenadministratiepakket genaamd Banster. Vanuit deze database versturen wij mailings en facturen voor 
de contributie. 

Welke gegevens slaan wij van je op? 

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

Ledenlijst primair (leden): Geslacht, Initialen, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Postcode, 
Woonplaats, E-mail adres, Telefoonnummer en/of Mobiel nummer, Geboortedatum, Bankrekeningnummer 
(IBAN), Ingangsdatum lidmaatschap, Einddatum lidmaatschap, Contributiemodel, Familierelatie(s). 

Wij houden géén medische gegevens bij van onze leden. 

Ledenlijst secundair: idem als ledenlijst primair. Dit betreft ouders van leden die zelf ook lid wensen te zijn 
en op de hoogte gehouden willen worden op een eigen adres, anders dan het primaire lid. 

Lijst Ouders / Verzorgers /Partners: Geslacht, Initialen, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, 
Postcode, Woonplaats, E-mail adres, Telefoonnummer en/of Mobiel nummer, Geboortedatum, 
Familierelatie(s). 

Lijst donateurs slaan wij de voornaam, tussenvoegsel, achternaam, het IBAN nummer en een 
donateursnummer op. Verdere NAW gegevens worden alleen opgeslagen als de donateur deze aan ons 
heeft verstrekt. 

Wij verwerken de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en 
de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het 
afhandelen van de van jou verkregen informatie, voor het versturen van het jaarblad, nieuwsbrieven, 
uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde 
diensten, activiteiten en enquêtes;  

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld 
(contributie) af te wikkelen.  



d) familierelaties zoals moeder/vader/verzorger/partner houden wij om ook iemand anders dan het lid te 
kunnen informeren. Bijvoorbeeld willen wij beide ouders van een kind informeren als deze gescheiden zijn. 
Dit slaan wij alleen op als deze gegevens worden doorgegeven aan ons. 

De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd 
niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te 
optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden. 
En worden ook niet verstrekt aan derden. 

Bewaartermijnen 

De GVN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal 
een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zullen 
wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op 
grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat 
laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn 
bewaard blijven. 

Verstrekking aan derden 

De GVN kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in 
overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor de 
GVN en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de GVN optreden als bewerker hebben 
een bewerkersovereenkomst met de GVN afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij 
persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de GVN. 

Voor het overige verstrekt de GVN alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of 
indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg 
van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen. 

Sociale media 

Op onze site zijn géén knoppen opgenomen welke een code bevatten om pagina's te kunnen promoten of 
delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Op onze website staan alleen afbeeldingen met een 
link naar de betreffende social media site. 

Beeldmateriaal  

Wij behouden ons het recht voor foto’s en/of video’s te mogen maken bij activiteiten en/of evenementen 
die door GVN georganiseerd zijn. Deze foto’s en video’s kunnen wij plaatsen in ons GVN magazine, op het 
besloten deel van de website www.galactosemievereniging.nl of op andere sociale media die op naam 
staan van GVN. Bij deelname aan de activiteiten ga je hier automatisch mee akkoord. Als je bezwaar hebt 
tegen het gebruik van beeldmateriaal waar je op staat, kun je dat uiteraard aangeven zodat wij daar 
rekening mee kunnen houden.  

Cookies 

Wij maken op deze website www.galactosemievereniging.nl gebruik van cookies. Een cookie is een 
eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en 
door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. 

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken, en jouw instellingen en 
voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser, maar dit kan het functioneren 
van onze website negatief beïnvloeden. 

http://www.galactosemievereniging.nl/


Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg 
hiervoor de handleiding van jouw browser. 

Google Analytics  

Via onze website www.galactosemievereniging.nl wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf 
Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om de aantallen bezoekers bij te 
houden en rapportages te krijgen over de manier waarop onze bezoekers van de website gebruikmaken. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. 

Galactosemie Vereniging Nederland en andere websites 

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Galactosemie Vereniging Nederland is 
niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor 
de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

 

Jouw rechten 

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, 
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen 
of per e-mail via secretaris@galactosemievereniging.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke 
verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook 
worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). 

We gebruiken je e-mailadres om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen onze vereniging, uit 
te nodigen voor evenementen e.d.  Vrijwel alle informatie sturen wij digitaal naar het ons bekende e-
mailadres. Mocht je hier geen behoefte aan hebben dan kun je dat aan ons aangeven door een email te 
sturen aan secretaris@galactosemievereniging.nl. Wij zullen je dan geen informatie per e-mail meer sturen. 

Wij versturen het jaarlijkse magazine per post, evenals belangrijke post waarvan wij zo zeker mogelijk willen 
zijn dat je die leest door het per post te versturen. Voor deze post kun je je niet afmelden. 

Houd er alsjeblieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; de GVN kan niet 
uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar we doen onze uiterste 
best dit te voorkomen. 

Wijzigingen  

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

 

http://www.galactosemievereniging.nl/
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