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Privacy Verklaring 

 
De KLM Excursievereniging, hierna te noemen “de vereniging”, gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking en 
bescherming ervan ligt bij het bestuur. 
Het bestuur is te bereiken op het bij “contactgegevens” vermelde adres. 

Daar waar in de verklaring wordt gesproken over KLM resp. KPVN wordt gedoeld op Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij resp. KLM Personeelsvereniging Nederland. 

Contactgegevens 

KLM Excursievereniging 
Kuinderbos 11 
2134 KM Hoofddorp 
secretaris@klm-excursie-vereniging.nl 
https://www.klm-excursie-vereniging.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u lid/donateur bent en u gebruik maakt van onze 
diensten (deelname aan door de vereniging georganiseerde reizen/excursies). De gegevens heeft u zelf aan 
ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
- Voor- en achternaam, lidnummer, geslacht. 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer 

- Datum ingang lidmaatschap 

- KLM specifieke gegevens (indien van toepassing): Afdelingscode en telefoonnummer. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het voeren van een adequate financiële- en verenigingsadministratie zoals dat door de wet, de statuten, 
het huishoudelijk reglement, de KLM en/of de KPVN wordt verlangd. 

- Het voeren van een administratie in relatie tot de organisatie van door de vereniging georganiseerde 
reizen/excursies. 

- Het verzenden van informatie welke gerelateerd is aan de activiteiten van de vereniging. 
- U te kunnen contacten indien dit nodig is in relatie tot uw lidmaatschap van de vereniging. 
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Geautomatiseerde gegevensverwerking 

- De vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

- Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat 
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de vereniging) tussen zit. 

- De vereniging maakt wel gebruik van computerprocessen om bepaalde, gerichte, informatie naar de leden 
te sturen. Deze processen worden echter te allen tijde geïnitieerd door een daartoe bevoegd en belast 
(bestuurs)lid. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden opgeslagen voor de periode dat men lid 
is tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De vereniging verkoopt geen gegevens aan derden. 
De vereniging geeft uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit 
door de KLM resp. de KPVN wordt verlangd. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij toepassen op onze website 
 
De website van de vereniging maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de vereniging en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar 
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@klm-excursie-vereniging.nl . We 
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zowel 
procedureel als technisch, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan op een niveau wat redelijkerwijs van een vereniging als 
rechtspersoon kan worden verwacht. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris of email naar secretaris@klm-
excursie-vereniging.nl .  
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