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Privacy statement FASv 
  
Voor FASv is je privacy belangrijk. Dit privacy statement beschrijft hoe FASv je 
persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Hierin staat ook beschreven welke rechten je hebt 
en hoe je ze uitoefent. Je kan altijd contact met ons opnemen over privacy en bescherming 
van persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@fasv.nl  
  
Door de diensten van FASv te gebruiken accepteer je ons privacy statement en het 
verwerken van je persoonsgegevens door ons. Je gaat ermee akkoord dat FASv 
elektronische communicatiekanalen gebruikt om je informatie te verzenden. Het is 
belangrijk dat je dit privacy statement leest en begrijpt voordat je gebruik maakt van 
onze diensten. 
  
Om onze diensten, zoals de verschillende opslag methodes van onze ledenadministratie, 
aan te kunnen bieden moeten we je persoonsgegevens verwerken op de manier die 
hieronder is beschreven. We doen dit met uiterste zorg. 
  
WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE? 
Je kunt direct of indirect informatie aan ons geven. We krijgen informatie op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld wanneer je inlogt op het ledenbeheersysteem wordt er in een log 
bestand bijgehouden vanaf welk IP-adres dit gebeurd. Deze gegevens registreren wij alleen 
om eventueel misbruik te voorkomen, maar ze worden wel geregistreerd.  
 
De volgende gegevens zijn van jouw bekend als je bij ons een account hebt en/of 
geregistreerd bent: 
 

 Persoonlijke en contact informatie  
naam, IP-adres, e-mailadres 

 Als je ook als lid bent aangemaakt hebben wij de volgende gegevens 
lidnummer, geslacht, adres, mobiel 

 Als je ook als lid bent aangemaakt en je betaald via automatisch incasso  
IBAN, BIC, rekeninghouder, mandaatnummer 

 
Wanneer je gebruik maakt van onze dienst, kunnen we de volgende informatie verzamelen: 
 

 Persoonlijk en contact informatie  
e-mailadres, IP-adres 

 Historische informatie  
Wanneer je bent ingelogd, welke leden of data je hebt aangepast, verwijderd of 
toegevoegd. 

 Apparaat informatie  
IP-adres, pc of mobiel, tijdzone 
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WAT DOEN WE MET JE INFORMATIE? 
Het verlenen, functioneren en verbeteren van onze diensten. Paznos verwerkt 
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op grond van de volgende juridische 
verwerkingsgronden: 
 

Verwerkingsdoeleinde Juridische gronden voor het 
verwerken (“Waarom moeten we de 
gegevens verwerken?”) 

Geautomatiseerde 
beslissing 
(Ja/Nee) 

Om je identiteit vast te stellen 
en je persoons- en 
contactgegevens te verifiëren. 

Onze contractuele verbintenis met je 
nakomen. 

Ja 

Om de diensten van  Paznos 
te administreren en voor 
interne operaties, inclusief 
probleemoplossingen, data-
analyse, testen, onderzoek en 
statistische doeleinden. 

Onze contractuele verbintenis met je 
nakomen en rechtmatige belangen 
nastreven. 

Ja 

Zekerstellen dat de inhoud op 
de meest effectieve manier 
wordt weergegeven op je 
apparaat. 

Onze contractuele verbintenis met je 
nakomen. 

Ja 

Om misbruik van de diensten 
van Paznos te voorkomen als 
deel van de inspanningen om 
onze diensten veilig te houden. 

Onze contractuele verbintenis met je 
nakomen en om te voldoen aan 
toepasselijke regelgeving. 

Ja 

 
MET JE COMMUNICEREN 
FASv kan je gegevens gebruiken om relevante informatie over de gebruikte dienst  om een 
klanttevredenheidsonderzoeken te verrichten via elektronische kanalen. Om de aangeboden 
dienst te kunnen verbeteren. 
  
MET WIE KUNNEN WE INFORMATIE DELEN? 
FASv deelt geen marketing informatie met derde partijen, mocht dit wel het geval zijn dan 
nemen we alle redelijkerwijs mogelijke juridische, technische en organisatorische 
voorzorgsmaatregelen om te verzekeren dat je gegevens veilig en met een toereikend 
niveau van bescherming wordt behandeld. Dit alles gebeurd op basis wat er in de 
verwerkersovereenkomst staat vastgelegd. 
 
OVERHEIDSINSTANTIES 
FASv kan relevante informatie delen met overheidsinstanties zoals, maar niet beperkt tot, de 
politie en de belastingdienst als daar een wettelijke plicht toe is of als je hier toestemming 
voor geeft. Doeleinden als anti-witwassen en het bestrijden van het financieren van 
terrorisme zijn voorbeelden van wettelijk verplichte deling van informatie. 
 
 



 

FASv | fasv.nl, ledenbeheer.fasv.nl, fasv-belastingservice.nl | info@fasv.nl 

 
 
WAT WE NIET MET JE GEGEVENS DOEN 
We verkopen je persoonsgegevens niet aan derde partijen tenzij wij jouw schriftelijke 
toestemming hiervoor hebben. 
  
WAAR SLAAN WE JE PERSOONSGEGEVENS OP? 
We streven er altijd naar om je persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. FASv is 
toegewijd om altijd je gegevens te beschermen. FASv neemt alle redelijkerwijs mogelijke 
juridische, technische en organisatorische maatregelen om zeker te stellen dat je gegevens 
veilig en met een beschermingsniveau dat kan worden vergeleken met en dat op zijn minst 
gelijk is met het niveau van bescherming dat binnen de EU/EER geldt. 
  
HOE LANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS? 
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele 
verplichtingen tegenover jou na te komen en in overeenstemming met wettelijke 
bewaartermijnen. Wanneer we je gegevens langer bewaren dan nodig is voor naleving van 
de overeenkomst, doen we dat alleen zolang nodig is of zolang wettelijk is voorgeschreven 
voor het betreffende doel. 
 
Je rechten tot inzage, correctie en verwijdering. 

 Recht op inzage 
Je kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit 
overzicht zal je kosteloos worden verstrekt. 

 Recht op correctie 
Je hebt het recht om foutieve en/of incomplete informatie over jezelf te corrigeren. 

 Recht op verwijdering (“Het recht om vergeten te worden”) 
Je hebt het recht om te verzoeken op verwijdering van je persoonsgegevens voor 
zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 
Let wel op dat bij het verwijderen van je persoonsgegevens je niet langer van onze 
dienst gebruik kan maken. Aangezien wij deze gegevens nodig hebben om te 
valideren dat jij mag inloggen op ons systeem. 
  

HOE ZIT HET MET TRACKING COOKIES EN DERGELIJKE VOLGTECHNOLOGIËN? 
Wij maken op geen enkele manier gebruik van tracking cookies of andere technieken om te 
kunnen achterhalen welke website je nog meer hebt bezocht. 
  
ZO KUN JE ONS BEREIKEN. 
FASv is geregistreerd onder het KVK nummer 66987571 aan de Florazoom 43, Zoetermeer, 
Zuid Holland, Nederland. 
FASv heeft vanwege het vrijwillig karakter geen functionaris voor de gegevensbescherming 
nodig en fungeert zelf als specialist op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens. FASv neemt de bescherming van persoonsgegevens heel serieus en 
staat daardoor altijd open voor suggesties en ideeën voor het veilig omgaan omtrent het 
verwerken van persoonsgegevens. Voor vragen, ideeën, opmerkingen of inzicht in 
persoonsgegevens kan je een mail sturen naar info@fasv.nl. 
 
Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 09 mei 2018. 


