Online privacystatement FBNed | FamilieBedrijven Nederland
Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. FBNed hecht grote waarde aan deze
gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat FBNed:
- duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via dit
privacystatement;
- de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor
die doeleinden;
- u eerst vraagt om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw
toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist
van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren
of te verwijderen.
FBNed is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In dit privacystatement leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.
Doel verzamelen persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens voor het kunnen aanmaken van een account voor u in verband
met het lidmaatschap van FBNed. Het organiseren van bijeenkomsten en opleidingen van de FBNed
Academie zijn doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Voor het versturen van
nieuwsbrieven en de financiële afhandeling, zoals factureren en controleren van contributiegelden,
verwerken wij ook enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen waarvoor
wij persoonsgegevens verwerken.
Nieuwsbrieven en formulieren
Wij bieden nieuwsbrieven en andere soorten e-mailings waarmee wij geïnteresseerden informeren
over onze bijeenkomsten, opleidingen, standpunten, magazines en andere zaken. Uw e-mailadres
wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan een lijst. Iedere online uiting
bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een formulier op de website of in een e-mail bericht invult, of ons een e-mail stuurt, dan
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
Gebruik van persoonsgegevens
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Het kunnen ook door u zelf
ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u een formulier invult. Wij bewaren en gebruiken
de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u
gevraagde dienst (bijvoorbeeld het lidmaatschap, onze nieuwsbrieven, het magazine of de
ledenservice), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op onze site staat echter wel een meetinstrument
van Google Analytics.
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers (leden en niet-leden) onze website

gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website en e-mailings te optimaliseren. Met Google
hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze
data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor
andere Googlediensten, tot slot worden IP-adressen geanonimiseerd.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld:
- Alle teamleden van FBNed die uw gegevens kunnen inzien, zijn gehouden aan geheimhouding
daarvan;
- Onze teamleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
- Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website
wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
Websites van derden
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
We kunnen niet uitsluiten, dat onze dienstverlening in de toekomst verandert. Daarmee zou ook dit
privacystatement op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om dit privacystatement geregeld
te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing
staat later op deze pagina vermeld.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen (info@fbned.nl). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft, dan vernemen wij
dat graag.
Tot slot
Dit statement is voor het laatst aangepast op 12 september 2019 en is goedgekeurd door het bestuur
van FBNed. Wanneer dit statement wordt aangepast zal dit worden aangekondigd via de
gebruikelijke weg van interne aankondigingen. Daarnaast is dit document te raadplegen op
www.fbned.nl.

