
Privacy – Hoe gaan wij om met uw gegevens? 

 

De TAWN gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daar heeft u recht 

op en dat is wettelijk vastgelegd. Naast de al bestaande wetgeving is per 25 mei 2018 de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De TAWN houdt zich aan 

de bepalingen van de AVG. Hieronder leest u hoe wij dat doen. 

 

Als u lid wilt worden van de TAWN of deel wilt nemen aan onze activiteiten hebben wij 

gegevens van u nodig. Die verstrekt u ons bijvoorbeeld via een email, schriftelijk of tijdens 

een gesprek. Het betreft de volgende gegevens: 

- naam; 

- adresgegevens (werkadres of privéadres); 

- telefoonnummer; 

- e-mailadres; 

- welke door ons georganiseerde activiteiten u bezoekt of heeft bezocht. 

 

De TAWN heeft uw persoonsgegevens nodig om u te informeren over de activiteiten van de 

vereniging. Ook geven de gegevens ons inzicht in welke activiteiten in de belangstelling staan. 

De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de periode waarin u lid bent 

van de TAWN. Indien u bij het opzeggen van uw lidmaatschap aangeeft dat u wilt dat wij uw 

gegevens direct verwijderen, dan zullen wij hiervoor zorgdragen.  

 

De gegevens van de leden kunnen worden gebundeld in een ledenlijst, die aan alle leden 

beschikbaar kan worden gesteld. De TAWN verstrekt uw gegevens niet aan derden. 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris 

van de TAWN (voor contactgegevens: zie www.tawn.nl). 

 

Beveiliging.  

De TAWN neemt de bescherming van uw gegevens serieus. De gegevens worden opgeslagen 

in een computerbestand dat alleen wordt geplaatst op de personal computers van 

bestuursleden. Deze computers zijn alleen toegankelijk voor de bestuursleden en beveiligd 

met een password. De bestanden zijn niet online beschikbaar.  

 

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de TAWN? Neem dan 

contact met op met de secretaris (voor contactgegevens: zie www.tawn.nl). Voor meer 

informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 

 

De website van de TAWN gebruikt cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk 

voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor 

de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 

browser verwijderen. 


