
Privacy Statement 
Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe JCI Flevoland omgaat met 
persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van 
burgers te beschermen. 

Privacy en bescherming van persoonsgegevens 
JCI Flevoland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en 
transparant informeren. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de 
General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en 
gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.  

Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer 
(een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over 
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je 
voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, 
moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als 
persoonsgegevens. 

Van wie verwerkt JCI Flevoland persoonsgegevens? 

• Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie 
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

• (aspirant) leden; 
• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij ons of ooit een lidmaatschap hebben 

gehad 
• Leden van andere Kamers die zijn aangesloten bij JCI Nederland 
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar JCI Flevoland een relatie 

mee heeft, wil krijgen of heeft gehad. 

Waarvoor verwerkt JCI Flevoland persoonsgegevens? 

• Wij verwerken persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
overeenkomst (lidmaatschap, leveranciers). Als je lid wilt worden van een JCI Flevoland 
of een andere relatie met JCI Flevoland aan wil gaan, hebben we persoonsgegevens 
nodig. Met behulp van jouw gegevens kunnen wij jou bijvoorbeeld op de juiste wijze 
inschrijven als lid. Als je eenmaal lid of relatie van JCI bent, dan willen we je goed van 
dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens (waaronder email) bijvoorbeeld om 
contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, 
maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te 
kunnen helpen.  

• Ook verwerken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is op grond van een 
gerechtvaardigd belang (benaderen van sponsors etc.) Een gerechtvaardigd belang kan 
bijvoorbeeld bestaan uit promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je 
te informeren over een nieuwe activiteit van je Kamer, regio of vanuit JCI Nederland. Wil 
je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit 
aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken. Ben je geen lid 
maar een van onze (andere) relaties, dan verwerken we jouw gegevens om contact te 
onderhouden of bijvoorbeeld om de projecten waar jij bij betrokken bent te realiseren 



• Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om een wettelijke 
verplichting na te komen, zoals haar administratieplichten 

• Tot slot verwerken wij persoonsgegevens op grond van expliciet toestemming voor de 
verwerking van persoonsgegevens door betrokkenen. Indien een betrokkene 
toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, dan 
staat het de betrokkene altijd vrij deze toestemming weer in te trekken. 

Verwerkt JCI Flevoland ook bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, 
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen 
bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of 
als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat 
noodzakelijk is voor onze dienstverlening.  

Hoe gaat JCI Flevoland met mijn persoonsgegevens om? 
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor 
normaal gebruik binnen JCI Nederland of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.  

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Als je lid ben van JCI Flevoland dan kun je door in te loggen in de DLA met je JCI account 
alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap terug vinden. Binnen de JCI-app kunnen 
leden elkaars adres en telefoonnummer zien. Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge 
afspraken. De secretaris JCI Flevoland en de secretaris van JCI Nederland, kan je gegevens 
muteren. 

Uitwisseling van persoonsgegevens  
Wij wisselen gegevens van onze leden uit met JCI Nederland. Het privacy statement van JCI 
Nederland kun je hier raadplegen: https://jci.nl/privacy-statement  

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 
Gegevens van onze leden wissen wij binnen 4 weken nadat hun lidmaatschap is beëindigd. 
Gegevens van personen die interesse tonen in een lidmaatschap wissen wij binnen 4 weken 
nadat duidelijk is geworden dat zij geen lid willen worden of – indien zij wel lid worden – binnen 4 
weken nadat het lidmaatschap is beëindigd. Gegevens van leden van andere Kamers en/of 
andere contactpersonen wissen wij binnen 4 weken nadat is gebleken dat die gegevens niet 
meer relevant zijn voor ons, bijvoorbeeld omdat een project waar zij een rol bij hebben gespeeld 
is beëindigd.   

Indien wij de gegevens van de hiervoor genoemde partijen nog nodig hebben vanwege de fiscale 
bewaarplicht, dan zullen wij die gegevens gedurende de fiscale bewaartermijn van 7 jaar 
bewaren. Dat betekent dat de bewaartermijn van 4 weken niet van toepassing is op die 
gegevens.  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Met vragen of klachten kun je terecht bij info@jciflevoland.nl. 

Jouw rechten 
Je hebt als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, in een 
gestructureerde gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere 
organisatie over te (laten) dragen.  
 

https://jci.nl/privacy-statement
mailto:info@jciflevoland.nl


Elke betrokkene heeft recht op inzage van zijn bestand. Na ontvangst van een inzageverzoek delen 
wij je binnen vier weken schriftelijk mede welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. 
 
Indien je onjuistheden in jouw bestand constateert, dan kan je een verzoek doen tot verbetering, 
aanvulling, verwijdering of afscherming.  
 
Als de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking 
noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van ons, dan staat jou de mogelijkheid tot jouw 
beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen. 

Wijzigingen privacybeleid 
JCI Flevoland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.  


