
 

 
 

 
Privacyverklaring 

 
Deze verklaring geeft informatie over hoe onze vereniging omgaat met persoonsgegevens die worden 
verwerkt in het kader van lidmaatschap, dienstverlening of deelneming aan activiteiten van onze 
vereniging. 
 
Onze contactgegevens 
Naam:Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Kennemerland 
Kantooradres: Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem 
Postadres: Postbus 342, 2000 AH Haarlem 
Mailadres: info@coc-kennemerland.nl 
KvK nummer: 34143757 
Website: www.coc-kennemerland.nl 
Contactpersoon gegevensbescherming: secretaris@coc-kennemerland.nl 
 
Doel van de gegevensverwerking 
Onze vereniging vraagt en bewaart uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 het houden van een ledenbestand 

 het houden van een vrijwilligersbestand  

 het contact onderhouden met leden 

 het contact onderhouden met vrijwilligers 

 het contact onderhouden met contractspartijen en (regenboog)partners 

 het contact onderhouden met personen die hulp of informatie vragen 

 het contact onderhouden met deelnemers aan activiteiten van de vereniging 
 
Doorgeven van uw persoonsgegevens 
Onze vereniging wisselt de persoonsgegevens van leden uit met de landelijke (overkoepelende) 
vereniging COC Nederland, die de ledenadministratie voor onze vereniging voert. 
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 
 
Bewaren van uw persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging niet langer bewaard dan nodig voor het doel 
waarvoor zij zijn verzameld. 
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Onze vereniging neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst 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 met ons op. 
 
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens 
Meer informatie omtrent uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
kunt u raadplegen op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door 
onze vereniging, neemt u dan contact op met onze secretaris, via secretaris@coc-kennemerland.nl 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
COC Kennemerland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. 
 
Haarlem, mei 2018 
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