Privacy Policy Pomologisch Genootschap Limburg (PGL) (mei 2018)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door deze
nieuwe privacywetgeving mogen wij uw gegevens in veel gevallen niet zonder toestemming bewaren en
gebruiken. In deze Privacy Policy staat beschreven hoe we met uw gegevens omgaan.
Het PGL voert al meer dan tien jaar een strikt privacy beleid en gaat zorgvuldig met uw gegevens om.
Lid worden van het Pomologisch Genootschap Limburg.
Om lid te worden van het PGL vult u een lidmaatschapsovereenkomst in. Dat kan schriftelijk via een formulier
dat u tijdens een van onze activiteiten kunt verkrijgen of via de website: www.PGL.nu.
In beide gevallen vragen wij uw: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
Om kosten te besparen wordt het Klumpke digitaal verspreid en ontvangen leden dit periodiek via hun emailadres. Dit heeft als voordeel dat er kosten worden bespaard en er ook aankondigen over activiteiten snel
bij onze leden kunnen komen. U kunt bij aanmelding ook kiezen ‘Het Klumpke’ per post te ontvangen. In dat
geval ontvangt u alleen ‘Het Klumpke’ en post inzake contributieheffing.
Indien u tijdens uw lidmaatschap de aard van de bezorging wilt wijzigen, kunt u dit kenbaar maken via de
secretaris en hem een mail of brief sturen.
Gebruik van uw persoonlijke gegevens.
Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en uw e-mailadres worden veilig beheerd door de
penningmeester en de secretaris. De webmaster, die de nieuwbrieven verstuurd, aankondigen en
uitnodigingen van komende activiteiten, heeft enkel de e-mailadressen, ontkoppeld van uw adresgegevens.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens en e-mailadres enkel om met u te communiceren en verstrekken deze
gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.
Opzegging lidmaatschap en bewaartermijn gegevens.
De secretaris en de penningmeester bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende uw lidmaatschap. Indien u
uw lidmaatschap opzegt dan worden al uw gegevens binnen een week uit onze databestanden verwijderd.
U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een mail of brief te sturen naar de secretaris.
Indien een lid vergeten is zijn/haar contributie te voldoen, dan worden de adresgegevens na twee
herinneringen verwijderd.
Leden kunnen te allen tijde hun gegevens opvragen en of wijzigen door contact op te nemen met de
secretaris.
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