
 
PRIVACY VERKLARING  

Vereniging Verkeersslachtoffers gevestigd te Hoofddorp,  aan de Jane Addamsstraat 92, 

hierna te noemen ( VVS ) hecht veel waarde aan het verantwoord en transparant omgaan 

met de persoonsgegevens van haar leden, websitebezoekers en overige contacten waarbij 

persoonsgegevens worden uitgewisseld.                                                                                              

VVS verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de 

bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.                                                                                                    

Deze Privacy Verklaring informeert u over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt 

worden en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt komen.                                             

Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door VVS worden 

aangeboden.  

Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking 

daarvan:  

Artikel 1 Doorgifte aan derden                                                                                                                        
VVS geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:                                                                              

- A) De doorgifte geschiedt aan een door -voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde 

doeleinden ingeschakelde derden-, met welke derden een overeenkomst is gesloten waarin 

is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw 

persoonsgegevens;                                                                                                                                 

- B) op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan 

bevoegde instanties.  

Artikel 2  Beveiliging van gegevens                                                                                                             
VVS maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende 

technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat 

onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies of het onrechtmatig 

gebruik. 

Artikel 3  Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens                                                      

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook 

kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.                        

Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@verkeersslachtoffers.nl     

Artikel 4  Aansprakelijkheid.                                                                                                        

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden ten 

behoeve van de VVS (de werking en/of inhoud van) de websites of diensten.  

Artikel 5  Bewaartermijn.                                                                                                                       

VVS bewaart de persoonsgegevens zorgvuldig en deze worden bewaart naar hoelang de 

gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt, tenzij op grond van een 

wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.  

Artikel 6 Wijziging Privacy Verklaring.                                                                           
Op moment een wijziging moet worden doorgevoerd in de privacy verklaring, maakt VVS 

daarvan vooraf melding op de website en tevens wordt middels een email daarna verwezen.   

De meest recente versie van de privacyverklaring is op de VVS website beschikbaar.                                                                           

 


