Privacy statement Jongeren Commercieele Club Groningen
De Jongeren Commercieele Club Groningen (“JCC”) verwerkt persoonsgegevens over jou en daarmee
vallen wij onder het bereik van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”). Je maakt als
betrokkene zelf de keuze om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld als je gebruik
maakt van onze diensten of als je je persoonsgegevens verstrekt via onze website (https://www.jccgroningen.nl). De JCC vindt het van belang dat er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt
omgegaan en wij houden ons aan de privacywetgeving. In dit privacy statement lees je hoe wij omgaan
met je persoonsgegevens, wat dit inhoudt en wat jouw rechten zijn.
Wijzigingen in ons privacy statement worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze
pagina.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De JCC verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Ook verzamelen
wij persoonsgegevens als je onze website bezoekt en/of omdat je het contact/aanmeldformulier op
onze website invult.
Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, opleiding(sniveau), functie en bedrijfsnaam.
Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
De JCC verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende
gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
1.
2.
3.
4.

het voldoen aan een wettelijke verplichting
de uitvoering van een overeenkomst
uw uitdrukkelijk gegeven toestemming
een gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:







om te kunnen bepalen of je aan de lidmaatschapscriteria van de JCC voldoet.
ter uitvoering van onze dienstverlening, zo krijg je o.a. een eigen profiel, waardoor je je via de
website kunt aanmelden voor activiteiten en kun je andere ledenprofielen bekijken t.g.v. het
uitbreiden van je netwerk.
voor marketing- en commerciële activiteiten, zo sturen wij o.a. nieuwsbrieven om je te
informeren over de activiteiten en ander nieuws van de JCC.
om je (eventueel) te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
en/of je te kunnen informeren over wijzigingen van onze activiteiten.
om de contributie en de eigen bijdragen te kunnen incasseren.
om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De JCC bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet- en regelgeving is
vereist. We bewaren je gegevens in ieder geval tot je lid-af bent en alle openstaande bedragen zijn
voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
De JCC verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. De JCC blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen. Wij stellen jouw persoonsgegevens alleen ter beschikking aan noodzakelijke
externe leveranciers zoals contracteerde ICT-bedrijven, etc. In sommige gevallen zijn we wettelijk
verplicht om jouw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De JCC houdt voor statistische doeleinden gebruiksgegevens bij van de website door gebruik te maken
‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De meeste cookies worden niet door ons zelf
geplaatst of uitgelezen, maar door derde partijen. Onze website maakt hiervoor o.a. gebruik van Google
Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics
wordt gebruikt om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages
te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten.
Mailchimp
Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp gebruikt cookies
en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. De
persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij
hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt op grond van de AVG een aantal rechten. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van jouw persoonsgegevens door ons en heb
je (onder voorwaarden) het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te versturen.
Wil je gebruik maken van je rechten of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,
dan kun je contact met ons opnemen. De JCC zal je verzoek zo snel mogelijk verwerken. Hierbij kan ter
identificatie naar een kopie van je legitimatie worden gevraagd.
De JCC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De JCC neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. In geval van een datalek doen wij (indien nodig) hiervan melding bij de toezichthoudende
autoriteit. Als de situatie hierom vraagt, melden wij dit ook bij jou. Als je het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Contactgegevens
Via onderstaande gegevens kun je contact met ons opnemen.
Jongeren Commercieele Club Groningen
Postbus 1114
9701 BC Groningen
Telefoon: +31618810777
E-mail: bestuur@jcc-groningen.nl
Dit privacy statement is op d.d. 01-05-2019 vastgesteld.

