Het meest actuele privacyreglement is ook in te zien op de website
www.natuurenmilieuheusden.nl .
2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig,
vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, blijven de overige bepalingen van
het privacyreglement alsdan onverminderd van kracht.
Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 6 juni 2018
en treedt in werking op 7 juni 2018.

Privacyverklaring - website
Onze website www.natuurenmilieuheusden.nl wordt beheerd door / namens NMVH
te Vlijmen, hierna te noemen de vereniging. Als u deze website bezoekt, kan de
vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat onder meer om gegevens die u
invult bij bv het inschrijfformulier of een e-mail die u verstuurt via de site. In het
kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de vereniging uw privacy,
onder andere door naleving van de AVG.
Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover
verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in een eventueel aanwezige
gedragscode, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u
bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze
Privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de
gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op
deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt
uitoefenen.
Gegevensverwerking
De informatie die NMVH op de website meldt is bedoeld als informatievoorziening
voor nieuwe leden, huidige leden, familie en andere belangstellenden.
We verstrekken informatie over de basiszaken – en – taken van de vereniging,
zoals de inning van contributies, activiteiten van de werkgroepen, evenementen
van binnen en buiten de vereniging, lief en leed en belangrijke informatie vanuit
bestuur of werkgroepen.
Wij vinden het belangrijk dat wij door middel van onze informatie zoveel mogelijk
kunnen laten zien wat er zoal gaande is in de vereniging.
Wij informeren d.m.v. de volgende middelen en (digitale) media:
1. Algemene informatie over de vereniging via tekst zoals te vinden op onze
website;
2. Illustraties via foto’s van evenementen die de vereniging organiseert; te
denken valt aan werkgroepactiviteiten, excursies, lezingen, etc.;
3. Illustraties via foto’s en tekst van evenementen die georganiseerd worden
voor de leden van de vereniging.
4. Illustraties, foto’s en tekst ter promotie;
5. Informatie vanuit het bestuur;
6. Informatie vanuit de werkgroepen;
7. Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten waar de vereniging
aan mee doet.
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8. Via onze (digitale) nieuwsbrief DIGITUURLIJK;
9. Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV);
10.Via social media zoals bv Twitter, Instagram, Facebook etc.
Gebruik van foto’s
Zoals aangegeven maken wij gebruik van foto’s. De reden voor het gebruik van
foto’s ook via de website en onze social media (twitter, facebook etc.) is dat foto’s
een snelle illustratie bieden over activiteiten. Dit betekent dat wij op allerlei
passende momenten foto’s willen nemen ter illustratie van onze website en/of
nieuwsbrief.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze
website via links kunnen worden bezocht.
Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop de vereniging uw
persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de NMVH via
info@natuurenmilieuheusden.nl .
Wijzigingen Privacyverklaring
De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
Privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring af en toe
te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.
Wijzigingen in het deze Privacyverklaring zullen steeds aan de leden kenbaar
worden gemaakt.
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