Privacyverklaring conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
ten behoeve van leden van de Vereniging Oud-Parlementariërs (VOP)
1. Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens van leden van de VOP is de ambtelijk
secretaris van de VOP. Zijn contactgegevens luiden:
P.A. van der Kraan
P/a Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
T +31 (0)70-318 3183
M +31 (0)6-31634125
E p.vdkraan@tweedekamer.nl
2. Doeleinden en rechtsgrond van de gegevensverwerking berusten op de statuten en het
reglement van de VOP.
3. De niet-openbaar toegankelijke gegevens die door de VOP worden verzameld en beheerd zijn:
a.
Status (actief/inactief)
b.
Naam
c.
Voornaam
d.
Voorletters
e.
Titel(s)
f.
Geboortedatum
g.
Geslacht
h.
Commissies (bij welk gremium binnen de V.O.P. is men actief)
i.
E-mail
j.
Telefoon vast en mobiel
k.
Keuze ontvangst verenigingscorrespondentie via mail of post
l.
Periodes in het parlement
m.
Overige politieke functies naast lidmaatschap parlement
n.
Politieke familie
4. De verwerkte gegevens van leden van de VOP zijn toegankelijk voor de leden en voor de
ambtelijk secretaris van de VOP.
5. Het eventueel doorgeven van gegevens aan wie of aan welke instantie dan ook, vindt uitsluitend
plaats na overleg met en expliciete en schriftelijke toestemming van het lid op wie de gegevens
betrekking hebben.
6. De bewaartermijn voor de gegevens van een lid expireert bij opzegging door of overlijden van
het betrokken lid.
7. Deze gegevens blijven drie jaar in het bezit van de vereniging in een separaat bestand onder de
vermelding ‘oud-leden’.
8. Leden kunnen zelf via het ledengedeelte van de website (Mijn VOP) hun eigen en de gegevens
van hun medeleden inzien. Zij kunnen gegevens (doen) wijzigen, doch uitsluitend die van henzelf.
9. Leden behouden te allen tijde het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde
verwerking in te trekken. Dit betekent ook dat aan de eventuele wens van een lid om zijn
gegevens uit de ledenwebsite te verwijderen onmiddellijk gehoor wordt gegeven.

10. Leden zijn gerechtigd tot het indienen van een klacht over de verwerking van hun gegevens bij de
eindverantwoordelijke voor de gegevens, de secretaris van de VOP. Zijn gegevens luiden:
Ir. Arie de Jong, secretaris
Korvetwal 19
2317 GR LEIDEN
T +31 (0)71 5212318
M +31 (0)6 47381662
E secretaris@vopnestor.nl
11. De VOP maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
12. Gegevens die de VOP verwerkt, opslaat en beheert onder a t/m k ontleent de vereniging
uitsluitend aan de leden zelf.
13. De gegevens bedoeld onder l t/m n kunnen worden ontleend aan openbare bronnen.
14. Deze privacyverklaring is integraal onderdeel van de website van de V.O.P. en wordt daarnaast
op verzoek toegestuurd aan hen die daarom vragen.

