PRIVACY VERKLARING
SOCIËTEIT ZWIJNDRECHTSE WAARD:
Plantageweg 3; 3333GZ ZWIJNDRECHT
Bereikbaar onder nummer: 078-6255 528
KVK: 24379837

We bewaren uw persoonsgegevens tot het moment dat u zich uitschrijft:
Als u zich inschrijft bij Sociëteit Zwijndrechtse Waard:
-geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken om activiteiten van de Sociëteit
mogelijk te maken.
-kunt u op ieder moment uw lidmaatschap opzeggen. Dat kan via de mail
(societeit@swinhovegroep.nl) of schriftelijk, opsturen naar Plantageweg 3, 3333GZ
Zwijndrecht of afgeven in de ‘soosdoos’ in de hal van Swinhove op bovenstaand adres.
- heeft u altijd recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens.
Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van de
stichting. U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Sociëteit zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek)
van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Van de gegevens die in de computer
staan wordt iedere dag een back-up gemaakt door de Swinhove Groep. Papieren
gegevenslijsten worden vernietigd na gebruik.
Voor de ledenlijst vragen wij geslacht (de heer, mevrouw, anders), voorletters, naam
tussenvoegsel en achternaam, adres, postcode woonplaats, geboortedatum, (om de
leeftijd te verifiëren) telefoonnummer (om contact op te nemen) en datum inschrijving
(om te zien hoe lang u al lid bent).
Wij gaan ervan uit dat u de correcte gegevens aanlevert.
Het lidmaatschapspasje dat gemaakt wordt n.a.v. de ledenlijst wordt gebruikt bij de
activiteiten die op de verschillende locaties worden gehouden.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren.

Dat betreft onze penningmeester en de Brasserieën van de verschillende locaties van de
Swinhove Groep.
De ledenadministratie wordt uitgevoerd en beheerd door het secretariaat.
De financiële administratie wordt uitgevoerd en beheerd door de Penningmeester. Deze
gegevens worden conform de geldende wettelijke eisen gedurende een aantal jaren
bewaard.
Papieren gegevenslijsten worden uitsluitend gebruikt door leden van het bestuur en na
gebruik vernietigd.
Voor het publiceren van herkenbare foto’s met naam en toenaam vragen wij uw
toestemming. Het gaat dan om foto’s voor de Nieuwsbrief of het huisorgaan van de
Swinhove Groep (de Meander).

