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Wij zijn Tafelronde 75 Hoeksche Waard (hierna: "RT75", "wij", "ons" en "onze"), een vrijwillige nonprofitorganisatie waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om liefdadigheidswerk te doen. Wij
verwerken persoonsgegevens in verband met onze activiteiten. Via deze privacyverklaring willen wij u
daarover informeren in lijn met toepasselijke privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze
privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, schroom dan niet om contact met ons op te
nemen.
Wie zijn wij?
Wij zijn RT75, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 52678350. Ons postadres is Laan van
Moerkerken 69 te Mijnsheerenland. Voor vragen over uw privacy, kunt u contact opnemen door een e-mail
te sturen aan secretaris@rt75.nl.
Grondslagen
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van (tenminste) één van de volgende verwerkingsgrondslagen:
•
•
•
•

de verwerking is toegestaan op basis van uw toestemming;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen;
de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of van
een derde. Dit doen we alleen als het gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan uw
privacybelangen. U kunt bezwaar maken tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd
belang in verband met uw specifieke situatie.

Bij de nadere informatie over specifieke verwerkingen hieronder wordt/worden, waar mogelijk, de specifieke
verwerkingsgrondslag(en) genoemd.
Verwerkingen
Welke persoonsgegevens wij over u verwerken en voor welk(e) (gerechtvaardigde) doeleinde(n), hangt ervan
af tot welke categorie betrokkenen (oftewel categorie van personen op wie de persoonsgegevens betrekking
hebben) u behoort. Het overzicht hieronder beschrijft per categorie betrokkenen welke persoonsgegevens wij
verwerken, voor welk(e) doeleinde(n) en op basis van welke verwerkingsgrondslag(en).
Categorie betrokkenen

Persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinde(n)
verwerkingsgrondslag(en)

en

Deelnemers Hoeksche Benefietloterij

- Naam
- Geboortedatum
- E-mailadres

- Organisatie loterij
- Uitvoering van een overeenkomst

Leden

- NAW gegevens,
- Geboortedatum

- Administratie lidmaatschap
- Uitvoering van een overeenkomst

- E-mailadres
- betaalgegevens
Oud-leden

- Naam
- E-mailadres

- Uitnodiging activiteiten
- Toestemming

Ongeacht de categorie betrokkenen, verwerken wij persoonsgegevens:
•
•

•

•

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om samen te werken met bevoegde
autoriteiten of op basis van fiscale of privacy wet- en regelgeving;
in verband met bepaalde transacties, bijvoorbeeld met betrekking tot een wijziging in onze
organisatiestructuur. Dit is doorgaans gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om dergelijke
transacties en bijbehorende overeenkomsten aan te gaan;
voor de bescherming en beveiliging van onze (oud-)leden, donateurs, sponsoren, bezoekers en
eigendommen. Dit is doorgaans gebaseerd op wettelijke verplichtingen of ons gerechtvaardigd
belang bij dergelijke bescherming en beveiliging; en
in verband met (de voorbereiding van) juridische procedures. Dit is doorgaans gebaseerd op ons
gerechtvaardigd belang om de juridische positie van ons, of van andere partijen betrokken bij
dergelijke procedures, te beschermen.

Bronnen van persoonsgegevens
De meeste persoonsgegevens ontvangen wij direct van u. Het kan echter ook voorkomen dat wij
persoonsgegevens over u ontvangen of verzamelen vanuit andere bronnen.
Uw rechten
Onder de AVG heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•
•

recht op inzage: het recht om uitsluitsel te krijgen over de vraag of wij persoonsgegevens over u
verwerken en, wanneer dat zo is, inzage te krijgen in die persoonsgegevens;
recht op rectificatie: het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten rectificeren;
recht op verwijdering (recht op vergetelheid): het recht om persoonsgegevens over u te laten
verwijderen;
recht op beperking van de verwerking: het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten
beperken;
recht op gegevensoverdraagbaarheid (data portability): het recht om uw persoonsgegevens te laten
overdragen aan een andere organisatie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,
om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
recht op het intrekken van toestemming: het recht om toestemming in te trekken, zover wij de
verwerking van persoonsgegevens op toestemming baseren. Wanneer toestemming wordt
ingetrokken tast dit de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekken niet aan.

U kunt een verzoek om uw rechten uit te oefenen schriftelijk aan ons sturen via de in deze privacyverklaring
opgenomen contactgegevens. Op basis van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving gelden er
verschillende voorwaarden, beperkingen en uitzonderingen op genoemde rechten. Wij beoordelen per
specifiek geval of daarvan sprake is.

Wanneer u een verzoek doet tot het uitoefenen van een van uw rechten, zijn wij op basis van de toepasselijke
privacy wet- en regelgeving gehouden om uw identiteit verifiëren. Mocht u in dit verband een kopie van een
identiteitsbewijs met ons delen, dan verzoeken wij u alle irrelevante persoonsgegevens te verwijderen van de
kopie (zoals uw Burgerservicenummer). Nederlandse burgers kunnen hiervoor gebruik maken van de
‘KopieID-app’ van de Nederlandse overheid (beschikbaar via de Apple App Store en de Google Play Store).
In aanvulling op de hierboven uiteengezette rechten, hebt u het recht om een klacht in te dienen over de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Houd er rekening mee
dat de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht pas in behandeling neemt nadat u uw klacht eerst met ons hebt
gedeeld. Als u in een andere EU-lidstaat woont, dan kunt u ook een klacht indienen bij uw plaatselijke privacy
toezichthouder.
Ontvangers van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn binnen onze organisatie toegankelijk voor personen die daar een geldige reden
voor hebben. Onder omstandigheden kunnen de persoonsgegevens ook worden gedeeld met ontvangers
buiten onze organisatie. Dit betreft bijvoorbeeld De Nederlandsche Tafelronde ten aanzien van de leden. Als
een ontvanger persoonsgegevens namens ons verwerkt als ‘verwerker’, dan sluiten wij daarmee een
verwerkersovereenkomst.
Internationale gegevensdoorgifte
Wij delen uw persoonsgegevens in principe niet met ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte
(de "EER"), het gebied waarbinnen de AVG direct geldt. Mocht de situatie zich toch voordoen dat wij uw
persoonsgegevens delen met een ontvanger buiten de EER, dan nemen wij passende maatregelen zodat de
doorgifte voldoet aan de AVG. Dit betekent dat de doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers buiten
de EER wordt verricht als:
•
•

•

een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, waaruit blijkt dat het betreffende land
of gebied een passend beschermingsniveau biedt;
passende waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn getroffen, zoals bindende
bedrijfsvoorschriften of een overeenkomst op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde
standaardbepalingen. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de uitwisseling van persoonsgegevens
tussen onze internationale vestigingen; of
er een andere rechtmatige uitzonderingsgrond is om uw persoonsgegevens te mogen doorgeven.

De landen waarvoor een adequaatheidsbesluit bestaat worden genoemd op de website van de Europese
Commissie:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/adequacy-decisions_en. Voor zover wij uw persoonsgegevens doorgeven op basis van passende
waarborgen, kunt u een kopie daarvan opvragen als onderdeel van uw recht op inzage. Waar mogelijk geldt
dit ook bij de uitzonderingsgronden.
Bewaarperiode
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij de
persoonsgegevens hebben verzameld. Hierbij houden wij ook rekening met onze wettelijke
bewaarverplichtingen, voor zover daarvan sprake is.
Na afloop van een bewaarperiode kunnen uw persoonsgegevens nog voor een additionele periode onderdeel

uitmaken van back-ups of ons archief.
Verplichte verstrekking
Er kunnen situaties zijn waarin u verplicht bent om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, op basis van
een contractuele of wettelijke verplichting. Als hiervan sprake is, laten wij u dat weten. Mocht u de
persoonsgegevens niet aan ons kunnen verstrekken, terwijl dat verplicht is op basis van een contractuele of
wettelijke verplichting, dan kunnen wij onze diensten mogelijk niet goed aan u leveren en besluiten om onze
relatie met u of uw bedrijf te beëindigen.
Kinderen
In principe verwerken wij geen persoonsgegevens over kinderen (tot 16 jaar). Mocht dit toch voorkomen,
dan doen we dit alleen met toestemming van (een van) de wettelijke vertegenwoordiger(s)/ouder(s) van het
kind, voor zover de wet ons hiertoe verplicht. Als u een wettelijk vertegenwoordiger of ouder bent van een
kind wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt, laat het ons dan weten als wij u kunnen helpen met
het uitleggen van de inhoud van deze privacyverklaring.
Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Van tijd tot tijd kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie van deze
privacyverklaring wordt altijd gepubliceerd op onze website: https://rt75.nl/.
***

