Privacy Statement
Vereniging van Financiële Dienstverleners Zwolle en Omstreken (FiDiZ)
1. Introductie
De Vereniging van Financiële Dienstverleners Zwolle en Omstreken (hierna: FiDiZ)
gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar leden. In deze
Privacyverklaring staat hoe FiDiZ uw persoonsgegevens verwerkt en welke
maatregelen zij treft om deze te beschermen. Wijzigingen in dit beleid worden op
onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook
steeds aan u bekend gemaakt worden.
FiDiZ treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw
persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
FiDiZ is bereikbaar via haar website www.fidiz.nl en het algemene e-mailadres
info@fidiz.nl Op de website staan desgewenst aanvullende contactgegevens.
2. Welke gegevens worden verzameld?
Bij aanvraag tot het lidmaatschap ontvangt FiDiZ van u de volgende gegevens die zij
ook zal verwerken:
Persoonsgegevens:
• Geslacht
• Voorletter(s)
• Voornaam
• Tussenvoegsel(s)
• Achternaam
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam werkgever
• Plaatsnaam werkgever
• IBAN Rekeningnummer
• Tenaamstelling IBAN rekeningnummer
Ook van niet-leden die zich aanmelden voor een lezing of activiteit ontvangt en
verwerkt FiDiZ bovenstaande gegevens.
3. Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt?
FiDiZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitoefenen van de doelstellingen van FiDiZ, inclusief maar niet beperkt tot:
- het opnemen van contact met u
- het versturen van informatie naar u
- het organiseren van lezingen of andere activiteiten;
• het bijhouden van een ledenadministratie;
• het innen van contributies en/of inschrijfgelden;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Vast onderdeel van het lidmaatschap van FiDiZ is een abonnement op het vakblad
De Beursbengel. Wij delen uitsluitend uw NAW gegevens met het NIBE-SVV als
uitgever van De Beursbengel.
Geen commercieel gebruik
FiDiZ zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw
voorafgaande toestemming.
5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
FiDiZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk
geval zo lang als specifieke wet- en regelgeving vereist.
6. Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?
Uw gegevens zijn opgeslagen in een database. FiDiZ heeft passende
organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik
zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.
7. Verwijzingen naar andere websites
De website van FiDiZ kan verwijzingen naar websites van andere organisaties of
bedrijven bevatten. FiDiZ is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw
persoonsgegevens door die andere bedrijven. FiDiZ raadt u aan om het privacybeleid
van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.
8. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking
of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om
overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik
van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming,
dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
9. Contact, vragen en klachten
Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Heeft
u klachten over de wijze waarop wij persoongegevens verwerken? Of wilt u gebruik
maken van uw rechten inzake uw persoonsgegevens? Neem dan hierover contact
met ons op via info@fidiz.nl. Op onze website www.fidiz.nl vindt u desgewenst
aanvullende contactgegevens. Mocht u daarna toch van mening blijven dat wij niet
zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
10. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van FiDiZ behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te
wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de
meest recente versie.

