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Privacy en veiligheid  

Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal 
als u zich wilt inschrijven voor het lidmaatschap van de vereniging, u aanmeldt 
voor onze nieuwsbrief of informatie wilt hebben over onze vereniging. Maar we 

kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke 
gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we u hier graag. Hebt u 

na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten. Stuur dan een mail 
naar ons secretariaat info@modernglas.nl. 
 

Heel veilig  
Alle gegevens die u bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en 

grendel. Wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. 
Geven we uw gegevens aan iemand anders – u leest hieronder waarom en 
wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw 

gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze 
heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan 

weten. Stuur dan een mail naar ons secretariaat info@modernglas.nl. 
 
Wat doen we verder met uw gegevens  

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke 
doelen dat zijn.  

 
Wij gebruiken daarbij de van u ontvangen gegevens om uw inschrijving voor het 

lidmaatschap te verzorgen. Voor uw aanmelding hebben we uw naam, e-
mailadres, adresgegevens, betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Daarnaast 
vragen we u om vrijblijvend op te geven of u man of vrouw bent en uw 

geboortedatum. We geven uw gegevens door aan DonMail te Oosterhout voor de 
distributie van ons verenigingsblad GLAS (naam, adres en woonplaats) en voor 

uw gratis toegang tot het Glasmuseum te Leerdam (naam en woonplaats). 
DonMail en het Glasmuseum ontvangen de gegevens vanuit grondslag 2 van de 
privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met 

deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten. 
 

Wij gebruiken de gegevens om U periodiek de nieuwsbrief toe te sturen.  
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van acties 
en nieuws van de VVMG. Uit kostenoverweging streeft het bestuur er naar om 

alle correspondentie zoveel mogelijk via mail of de nieuwsbrief te verzenden. Wilt 
u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de 
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link onderaan de nieuwsbrief. Ook kunt U op deze wijze wijzigingen eenvoudig 

zelf doorgeven.  
 

 
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens?  

Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan strikt nodig is om onze 
afspraken met u na te komen. Uw gegevens worden in principe niet langer 

bewaard dan een jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap, tenzij we 
verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren volgens de wettelijk voorgeschreven 
termijnen (bijv. belastingdienst). 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te 
laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 
naar info@modernglas.nl. 

 
Brengen we uw bezoek aan de website in kaart 

Op de website van de vereniging worden algemene bezoekgegevens 
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van 

opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden 
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De vereniging 
gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. 

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
 

Cookies  
Als u onze website bezoekt maken we uitsluitend gebruik van ’session cookies’. 
Deze cookies worden gebruikt voor het koppelen van de browser aan tijdelijke 

variabelen op de server. Deze vorm van cookies worden niet permanent bewaard 
op uw PC. Zodra u uw browser afsluit, zijn ze weg. Per sessie worden ze dus 

opnieuw gegenereerd. De inhoud van deze cookies is versleuteld. U kunt deze 
informatie dus niet leesbaar terugvinden op uw PC.  
 

Wijzigen van privacy beleid  
De tekst van dit privacy beleid kan, zonder voorafgaande aankondiging, door het 

dagelijks bestuur van de VVMG op elk moment worden gewijzigd. Wijzigingen 
treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.  
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