
          Privacy statement s.s.o.v. GUNIA 
  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

de nieuwe privacywet per 25 mei 2018  

  

• De s.s.o.v. GUNIA, voluit “spoorweg sport en ontspanningsvereniging Gezellige 

Uren Na Ingespannen Arbeid” verzamelt persoonsgegevens alleen om te gebruiken 

voor het functioneren als personeelsvereniging. Contactgegevens ledenadministratie 

: ledenadmGUNIA@hotmail.com   

• Met de verzamelde persoonsgegevens zal GUNIA zeer zorgvuldig omgaan en is 

bedoeld voor het innen van contributiegelden, het verzorgen van attenties, het 

organiseren van diverse activiteiten binnen de verschillende afdelingen en 

commissies, het onderhouden van de website en het versturen van mail of post naar 

de leden. Tevens worden de persoonsgegevens ook verstuurt naar de 

overkoepelende NSR stichting “Railsport Nederland”.  

• De ledenlijsten welke binnen GUNIA zeer beperkt aan bestuursleden, afdelings- en 

commissieleiders verstrekt worden zullen met de grootste zorg worden behandeld en 

niet aan derden worden verstrekt.  

• De persoonsgegevens worden nog tot twee jaar bewaard nadat het lidmaatschap is 

stopgezet.  

• Ieder lid heeft het recht om zijn eigen gegevens op te vragen, inzage te vragen, 

fouten te laten aanpassen of het laten verwijderen van gegevens welke niet direct 

noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vereniging.  

• Ieder lid heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van 

persoonsgegevens en heeft het recht tot intrekken van toestemming voor het 

verwerken van gegevens. Dit kan wel gevolgen hebben voor het lidmaatschap.  

• GUNIA is verplicht om de autoriteiten te waarschuwen bij datalekken.  

• GUNIA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy 

statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het 

privacy statement van GUNIA te bestuderen ten aanzien van wijzigingen en/of 

verbeteringen.  

• Ons privacy statement is niet van toepassing op websites waarnaar GUNIA een 

hyperlink aanbiedt. U dient voor het privacy beleid van deze derden de betreffende 

websites te bezoeken.  

• Ieder lid heeft het recht om een klacht in te dienen bij de “Autoriteit  

Persoonsgegevens”(AP). https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-

autoriteit-persoonsgegevens   
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