
 

 

Privacyverklaring 

 

Ondernemersvereniging Oude Molen (hierna OVOM) is een zakelijk netwerk van 

ondernemers van het bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren. De ondernemers hebben 

zich verenigd ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten 

ondernemers in de ruimste zin des woords en ter bevordering van de onderlinge 

verstandhouding tussen de ondernemers. In dat kader verwerkt OVOM gegevens van haar 

leden, van haar contacten en van geïnteresseerden. 

 

Soort van gegevens 

 

De leden van de OVOM zijn ondernemingen die zowel door natuurlijke personen als 

door vennootschappen worden gedreven. Van de gegevens die zijn opgenomen in 

het ledenbestand kunnen persoonsgegevens onderdeel uitmaken. 

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare 

natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens 

worden door OVOM behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij 

de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteengezet voor 

welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van 

betrokkenen zijn. 

 

Doeleinden van verwerking 

 

De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke 

activiteiten van een vereniging. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de 

ledenadministratie, het innen van jaarbijdragen, het verzenden van informatie aan 

leden, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de 

vereniging op de eigen website en eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen 

sommige persoonsgegevens door OVOM verwerkt worden op basis van een 

wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde 

partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het 

kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een 

wettelijke verplichting. 

 

Daarnaast vermeld OVOM op haar website www.ovoudemolen.nl de bedrijfsnaam; 

branche; bezoekadres en website van al haar leden. Deze openbaarmaking komt 

http://www.ovoudemolen.nl/


 

 

overeen met de belangen van de leden, zijnde: herkenbaarheid en vindbaarheid. 

OVOM verwerkt tevens de naam en het e-mailadres van betrokkenen die middels 

een contactformulier op de website zelf daarom verzoeken, bijvoorbeeld voor 

toezending van de nieuwsbrief. 

 

Bewaren van gegevens 

 

OVOM bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel 

van verwerking te bereiken. Persoonsgegevens worden uit het register verwijderd 

zodra het bewaren ervan geen doel meer dient, maar uiterlijk vijf jaar nadat de 

betrokken hoedanigheid is vervallen. Sommige persoonsgegevens moeten langer 

bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan 

de Belastingdienst. In dat geval bewaart OVOM de betreffende persoonsgegevens 

zolang als de wet voorschrijft. Zodra het lidmaatschap van een onderneming is 

beëindigd zal OVOM direct de contactgegevens van de onderneming van haar 

website verwijderen. Ook indien geen gebruik wordt gemaakt van de voor het lidmaatschap 

geldende account, zal dit account pas worden verwijderd uiterlijk vijf jaar nadat het 

lidmaatschap is beëindigd. 

 

Nieuwsbrief 

 

OVOM verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan de personen wiens 

gegevens zij verwerkt. Deze nieuwsbrieven houden de leden op de hoogte van de activiteiten 

van de vereniging. Een verzoek tot uitschrijving kan gericht worden aan 

secretariaat@ovoudemolen.nl. 

 

Rechten van betrokkenen 

 

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die OVOM over hen 

verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of 

onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek 

doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken 

kunnen gericht worden tot secretariaat@ovoudemolen.nl. Inkomende verzoeken worden zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord. 

De betrokkene heeft het recht om zijn of haar gegevens te verbeteren, aan te vullen, 

af te schermen of te verwijderen, als de vastgelegde gegevens onjuistheden 

bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake doende zijn dan 



 

 

wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift. De verzoeker krijgt binnen vier 

weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk bericht of en in hoeverre aan het 

verzoek wordt voldaan, met in geval van een (gedeeltelijke) weigering de redenen 

hiervoor. De beslissing wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ten uitvoer gebracht. 


