PRIVACY BELEID van Luctor et Emergo
Het privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Sociëteit Luctor et
Emergo (hierna:L&E) verwerkt van haar leden, deelnemers, sponsors of andere
geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van L&E of om een andere reden persoonsgegevens aan Luctor verstrekt,
geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te
verwerken.
Persoonsgegevens worden door L&E zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij
ons aan de eisen van de privacywetgeving.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en gegevensbescherming is
de secretaris van het bestuur:
Sandie Broedelet, Mezenhof 2, 4357 EP Domburg, 06-15937017, KvK 40309252,
info@luctoretemergo.nl
2. Welke gegevens verwerkt Luctor et Emergo en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) persoonlijke gegevens naam, adres, woonplaats, emailadres(sen), geboortedatum, pasfoto,
geslacht, telefoonnummer(s)
b) naam, geslacht en geboortedata van de familieleden/kinderen
c) bankrekeningnummer(s) en te naam stelling
d) foto’s op de website
2.2 L&E verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) voor uw inschrijving/opzegging van het lidmaatschap;
b) om met u te communiceren voor het versturen van uitnodigingen en informatie over alle
activiteiten van L&E;
c) ter inning van de jaarlijkse contributie, betalingen te kunnen doen welke verband houden
met door Luctor georganiseerde activiteiten en het betalen van artikelen welke door Luctor
verkocht worden.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst
gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met L&E en je te informeren over de
ontwikkelingen van L&E.
3. Bewaren
L&E bewaart je persoonsgegevens zolang dat nodig is en zal de gegevens gedurende het
lidmaatschap bewaren ten behoeve van historisch verloop Luctor.
4. Beveiligingen
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Luctor passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt L&E gebruik van diensten van
derden. Wij maken gebruik van een hosting bedrijf voor onze website en voor financiële
handelingen maken wij gebruik van iDeal en iZettle.
5. Inzagerecht, verwijdering, wijzigen en klachten
5.1 Op www.luctoretemergo.nl kunnen L&E leden zelf hun persoonlijke gegevens wijzigen.
De ledenadministratie van L&E kan ten alle tijden haar bestand wijzigen na schriftelijk
verzoek. De ledenlijst is niet openbaar voor de leden van L&E, alle verzoeken worden
in behandeling genomen en binnen een maand na ontvangst word u hierover geinformeren .
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens
als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop L&E je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht

aan onze ledenadministratie te bereiken via info@luctoretemergo.nl
6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van L&E
bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.
7. Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019

