
PRIVACY STATEMENT RPV Tilburg e.o. 
 
 
 
 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 
RPV Tilburg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
Lidnummer 
Voorletters 
Tussenvoegsel 
Achternaam 
Postadres 
Huisnummer 
Woonplaats 
Geslacht 
Functie in de vereniging 
Tel.nummer1 
Tel.nummer2 
Mailadres 
Iban rekeningnummer 
Datum ondertekening SEPA (indien van toepassing) 
Sepa mandaatnummer 
Geb.datum 
Ingang lidmaatschap 
Einddatum lidmaatschap 
MDR regeling gem.Tilburg 
 
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals b.v. het BSN nummer worden door RPV Tilburg 
niet vastgelegd. 
 
 

Waarom we gegevens nodig hebben: 
RPV Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten. 
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Alle handelingen die nodig zijn om de verenigingsadministratie te kunnen voeren 
 
 
 

Hoe lang we gegevens bewaren: 
 
RPV Tilburg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 
 

- Zolang een persoon actief lid is van onze vereniging 
- Een persoon is lid zolang hij/zij tijdig de verschuldigde contributie betaald. 
- Bij beëindiging lidmaatschap zullen de persoonsgegevens nog 7 jaar bewaard blijven. . 

 
 

 
 



Delen met anderen: 
RPV Tilburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 
uw gegevens. RPV Tilburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
  
 

In kaart brengen websitebezoek: 
RPV Tilburg gebruikt geen cookies. 
 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar voorzitter@reumatilburg.nl. Om er zeker van 
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij 
het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer 
(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. RPV Tilburg zal zo snel mogelijk, maar 
binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
 

Beveiliging: 
RPV Tilburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur of via voorzitter@reumatilburg.nl 


