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 Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten “Kontakt” gevestigd aan Kwelderland 6, 
9205 EW Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
 
Kontakt, Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten  
Kwelderland 6 
9205 EW Drachten 0512-512414 
Website: https://www.kontakt-philips.nl 
E-mail: info@kontakt-philips.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten “Kontakt” verwerkt uw persoonsgegevens doordat 
u deze zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

1. Voorletter(s) en achternaam 
2. Voorletter(s) en achternaam huwelijkspartner 
3. Geslacht  
4. Geslacht huwelijkspartner 
5. Geboortedatum 
6. Geboortedatum huwelijkspartner 
7. Huwelijksdatum 
8. Adresgegevens 
9. Telefoonnummer (vast en mobiel) 
10. E-mailadres 
11. Datum inschrijving als lid 
12. Datum pensionering 
13. Lidmaatschap kaartclub of biljartclub 
14. Registratie parkeerkaart  
15. Koppeling met gastlid 
16. Bankrekeningnummer (alleen in geval van automatische incasso) 
17. Correspondentie  
18. Datum beëindiging lidmaatschap 
19. Deelname aan de dagtochten 
20. Ziekenbezoek en het sturen van een kaart 
21. Betaling jaarlijkse contributie 
22. Opgave deelname bijeenkomsten georganiseerd door “Kontakt” 

 

  



Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten 
Privacyverklaring 

Secretariaat: Frans Roorda•Kwelderland 6, 9205 EW Drachten•Tel. 0512-512414 •info@kontakt-philips.nl 

 
 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken 
 
Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten “Kontakt” verwerkt uw persoonsgegevens voor de 
volgende doelen: 

- Het afhandelen van de betaling van de contributie. 
- Verzenden van ons informatiebulletin en overige correspondentie. 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te  informeren over zaken 

betreffende onze vereniging. 
- Om een boeket te kunnen afleveren bij een huwelijksjubileum of een verjaardag 
- Het bezoeken van zieke leden c.q. het sturen van een kaart. 
- Om statistische gegevens te kunnen produceren met betrekking tot leeftijdsopbouw en duur 

lidmaatschap. 

Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten “Kontakt” neemt niet op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten “Kontakt” bewaart uw persoonsgegevens niet 
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij 
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

- De persoonsgegevens die genoemd zijn onder de punten 1 t/m 17 worden bewaard zolang 
de betreffende persoon en/of  zijn of haar partner lid zijn van “Kontakt”. 

-  Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens genoemd onder de punten 1 t/m 
18 maximaal 5 jaar bewaard. 

- De gegevens genoemd onder de punten 19 t/m 22 worden maximaal 1 jaar bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Als de Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten “Kontakt”  wordt ontbonden zullen van 
haar leden met een Philips pensioenconnectie de naam, adresgegevens, e-mailadres éénmalig 
beschikbaar gesteld worden aan de LBPG (Landelijke Belangenbehartiging van Philips 
Gepensioneerden) om deze leden verder te informeren over de LBPG en om hen de gelegenheid te 
geven om lid te worden van de LBPG. Deze gegevens zullen door de LBPG binnen 6 maanden 
verwijderd worden. 
De FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden)  krijgt de beschikking over de 
naam het e-mail adres van de leden die hiervoor toestemming  hebben verleend. De FPVG gebruikt 
dit e-mail adres alleen voor het verzenden van nieuwsbrieven vanuit de FPVG. 
Verder worden er geen  gegevens aan derden verstrekt, tenzij wij  dit wettelijk verplicht zijn. 
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten “Kontakt” gebruikt geen cookies of vergelijkbare 
technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 

recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 

de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten "Kontakt" en 

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens, waar wij over beschikken in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde 

organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 

naar info@kontakt-philips.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 

zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 

verzoek. 

Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten "Kontakt" wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid 

heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 

via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
Vereniging van Gepensioneerden Philips Drachten "Kontakt" neemt de bescherming van uw gegevens serieus 

en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat, of via info@kontakt-philips.nl 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 3 april 2018 en gewijzigd op  21 januari 2022  

Namens het bestuur 

Voorzitter: 

Felix Ernens 

Secretaris: 

 


