
De Nederlandse Vereniging voor Vlaggen-
kunde (NVvV) verzamelt en verwerkt per-
soonsgegevens van haar leden en 
begunstigers. 
In deze privacyverklaring informeren wij 
u over de gegevens die wij verwerken en 
waarom wij dat doen. We vertellen verder 
wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt  
uitoefenen. 
 
Welke informatie gebruikt de NVvV? 
Informatie die u ons geeft 
We verwerken gegevens die we van u 
ontvangen. Bijvoorbeeld als NVvV-lid. Dit 
betreft uw volledige naam, geslacht en 
adres en indien u daarin toestemt uw e-
mailadres en/of telefoonnummer. 
Deze informatie hebben wij nodig voor 
de contributie-administratie, om u ons 
tijdschrift te sturen, u op te kunnen roe-
pen voor deelname aan ledenvergaderin-
gen en u uit te kunnen nodigen voor 
Vlaggendagen en excursies. 
 
Voor welke doelen gebruikt de NVvV 
uw informatie? 
Levering van diensten 
Wij gebruik uw gegevens allereerst om 
aan onze verplichtingen richting u op de 
best mogelijke manier te voldoen. Bij-
voorbeeld voor: 
•     Toesturen van tijdschriften 
•     U nieuwsbrieven, betalingsverzoeken 

en herinneringen te sturen 
•     U op te roepen voor ledenvegaderin-

gen en de bijbehorende stukken te 
sturen 

•     U uit te nodigen voor Vlaggendagen 
en excursies 

•     Onze interne administratie op orde te 
houden 

 
 
 
 
 

Wanneer verstrekt de NVvV mijn gege-
vens aan derden? 
Wij delen uw gegevens alleen met ande-
ren in de volgende gevallen: 
•     Verwerkers: als wij verwerkers inscha-

kelen die voor ons diensten uitvoeren 
en in dat kader ook persoonsgegevens 
verwerken. Dit zijn derden die dien-
sten voor ons uitvoeren waarvoor de 
persoonsgegevens nodig zijn. Verwer-
kers kunnen ons bijvoorbeeld helpen 
bij het verzenden van de tijdschriften. 

      Verwerkers zijn door ons aan strikte 
geheimhouding gebonden en mogen 
de specifieke gegevens alleen gebrui-
ken voor het leveren van diensten aan 
ons volgens onze instructies. 

•     Toestemming: we kunnen uw gege-
vens ook met anderen delen als we u 
hierover eerst duidelijk hebben geïn-
formeerd en u vervolgens daarmee in-
stemt. 

•     Wettelijk verplichting: we delen uw 
gegevens met anderen als de wet ons 
daartoe verplicht. Bijvoorbeeld in 
geval van geschillen, om te voldoen 
aan gerechtelijke bevelen en in sa-
menwerking met overheidsinstanties. 

 
Hoe kan ik mijn gegevens beheren? 
Als lid kunt u te allen tijde een verzoek 
daartoe aan de secretaris sturen naar se-
cretaris@vlaggenkunde.nl. Houd er reke-
ning mee dat wij aanvullende informatie 
van u kunnen vragen om uw identiteit te 
bevestigen. 
U kunt ook vragen dat we alle persoon-
lijke gegevens die we van u hebben ver-
wijderen. Let op, we kunnen geen 
gegevens verwijderen die we moeten be-
waren in verband met administratieve, 
wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 
 
 
 
 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
We bewaren uw persoonsgegevens voor 
zo lang deze nodig zijn voor het doel 
waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt 
worden, tenzij een langere bewaartermijn 
vereist of toegestaan is volgens de wet. 
Bij beëindiging van uw lidmaatschap zul-
len wij al uw persoonsinformatie uit onze 
ledenadministratie verwijderen. 
 
Wijzingen 
De actuele versie van ons privacybeleid is 
terug te lezen in de privacyverklaring die 
op onze website www.vlaggenkunde.nl is 
geplaatst. De NVvV kan haar privacybe-
leid aanpassen door een gewijzigde pri-
vacyverklaring op haar website 
www.vlaggenkunde.nl te publiceren. Be-
langrijke aanpassingen in ons privacybe-
leid zullen wij per e-mail vooraf 
communiceren. 
 
Contact of klacht 
Als u vragen hebt over deze verklaring, 
kunt u altijd contact met ons opnemen 
via de volgende contactgegevens: 
Nederlandse Vereniging voor Vlaggen-
kunde 
Willemsbos 89, 2134 EC Hoofddorp 
E-mail: secretaris@vlaggenkunde.nl 
Van klachten over de manier waarop wij 
met uw gegevens omgaan, kunt u ons op 
de hoogte stellen via een e-mail naar se-
cretaris@vlaggenkunde.nl. Zo kunnen wij 
uw klacht op de snelste manier behande-
len. Ook kunt u altijd uw klacht bij de Au-
toriteit Persoonsgegevens melden 
(autoriteitpersoonsgegevens). 
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