
 

Privacystatement MKB Wijchen 
 
MKB Wijchen vindt een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk en is ervoor 
verantwoordelijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij 
uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze verklaring is voor 
het laatst aangepast op 07-05-2019. 
 
1. Betrokkenen 
MKB Wijchen verwerkt persoonsgegevens van de volgende betrokkenen.  
- personen die lid zijn van MKB Wijchen of namens een lid van MKB Wijchen deelnemen aan 

evenementen van MKB Wijchen (“leden”); 
- personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werkzaam zijn bij onze leveranciers 

(“leveranciers”); 
- contactpersonen bij bedrijven waar MKB Wijchen op bezoek gaat, niet behorende tot onze 

leden (“contactpersonen”). 
 

2. Persoonsgegevens 
De meeste gegevens krijgt MKB Wijchen rechtstreeks van de betrokkene. Het is ook mogelijk dat wij 
persoonsgegevens van derden ontvangen, bijvoorbeeld van een (ander) lid van MKB Wijchen of een 
leverancier. Tot slot kunnen wij persoonsgegevens halen uit publieke bronnen, zoals sociale media. 
 
Van leden kunnen wij de volgende van persoonsgegevens verwerken: 
- naam, geslacht en functie; 
- naam van de onderneming/het bedrijf waar leden eigenaar of werkzaam zijn; 
- e-mailadres en telefoonnummer; 
- gegevens ter zake het innen van de contributie; 
- andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op 

de toepassing van wet- of regelgeving. 
 
Van leveranciers kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 
- NAW-gegevens; 
- e-mailadres en telefoonnummer; 
- gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten; 
- gegevens ter zake kosten, uitgaven en het doen van betalingen; 
- andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op 

de toepassing van wet- of regelgeving. 
 
Tot slot kunnen wij van contactpersonen de volgende persoonsgegevens verwerken: 
- naam, geslacht en functie; 
- naam van de onderneming/het bedrijf waar de contactpersoon eigenaar of werkzaam is; 
- e-mailadres en telefoonnummer; 
- gegevens ter zake kosten, uitgaven en het doen van betalingen; 
- andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op 

de toepassing van wet- of regelgeving. 
 
3. Grondslag voor verwerking 
MKB Wijchen mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken als daarvoor een geldige wettelijke 
grondslag bestaat. We verwerken de persoonsgegevens daarom alleen als: 



 

- de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een lidmaatschapsovereenkomst met de 
betrokkene (“uitvoering overeenkomst”); 

- de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MKB Wijchen 
rust (“wettelijke plicht”); 

- de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MKB 
Wijchen en die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van 
degene om wiens gegevens het gaat, wat bijvoorbeeld het geval is bij het gebruik van 
contactgegevens voor het toesturen van ongevraagde commerciële berichten voor het 
onderhouden van onze zakelijke relaties (“gerechtvaardigd belang”); of 

- de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (“toestemming”). 
 

4. Voor welke doeleinden verwerken wij de persoonsgegevens? 
Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens is per betrokkene verschillend. 
 
Voor leden is het doel van de verwerking van persoonsgegevens om onze leden te kunnen bereiken 
en te kunnen informeren via nieuwsbrieven.  
 
Voor leveranciers geldt dat wij persoonsgegevens verwerken met het doel om bestellingen te doen 
en/of diensten in te kopen. Daarnaast ziet de verwerking op het onderhouden van contact met de 
leverancier. 
 
Ten aanzien van contactpersonen vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats met als doel 
het evenement (bedrijfsbezoek) te regelen en contact te onderhouden met de contactpersoon. 
 
5. Derde partijen 
Alleen bestuursleden van MKB Wijchen hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze 
inzien en, voor zover nodig, verwerken. Een ieder die toegang heeft tot persoonsgegevens gaat hier 
zorgvuldig mee om. 
 
MKB Wijchen verstrekt persoonsgegevens niet aan derden zonder de toestemming van de 
betrokkene.  
 
6. Bescherming van persoonsgegevens 
MKB Wijchen verbindt zich ertoe om persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en het 
vertrouwelijke karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en andere relevante wettelijke voorschriften. MKB Wijchen zal niet meer 
gegevens van de betrokkene verwerken dan noodzakelijk is om haar rechten en plichten na te 
kunnen komen. Dit betekent ook dat MKB Wijchen de persoonsgegevens niet zal gebruiken voor 
andere doeleinden dan in dit privacystatement genoemd. MKB Wijchen heeft naar best vermogen 
juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de 
persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen 
garanderen, zal MKB Wijchen voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om 
de persoonsgegevens te beschermen. 
 

 
7. Bewaartermijnen 
De bewaartermijnen zijn vastgesteld op basis van de wet- en regelgeving. MKB Wijchen bewaart uw 
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Na beëindiging van het lidmaatschap, worden 



 

persoonsgegevens van leden maximaal 2 jaar bewaard. Als wij de persoonsgegevens niet langer 
nodig hebben, worden de persoonsgegevens in elk geval direct verwijderd uit het systeem. 
 
8. Uw rechten 
Een betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij 
ontvangen hebben. Tevens kan een betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of 
haar persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft elke betrokkene het recht om de 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen. MKB Wijchen kan de betrokkene vragen om zich 
te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Als de betrokkene MKB Wijchen toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, 
dan heeft de betrokkene altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. 
 
De betrokkene kan een verzoek indienen bij MKB Wijchen via onderstaande contactgegevens: 
 
MKB Wijchen 
Postbus 262 
6600 AG Wijchen 
welkom@mkbwijchen.nl  
 
9. Deelname MKB Wijchen 
Bij het aanmelden voor een activiteit of ledenvergadering van MKB Wijchen wordt/worden de voor- 
en achternaam/-namen van de deelnemende personen op de website van MKB Wijchen vermeld als 
de betrokkene daarvoor expliciet toestemming geeft op het aanmeldformulier. Toestemming wordt 
gegeven door het vakje aan de klikken met “Mijn naam mag getoond worden op de gastenlijst van 
dit evenement”. 

 
10. Autoriteit Persoonsgegevens 
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. Mochten 
wij er toch niet samen uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de 
privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
11. Nog vragen? 
MKB Wijchen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen 
van dit privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u uiteraard contact opnemen 
via de bovenstaande contactgegevens. 
 
Wijziging van dit privacystatement 
MKB Wijchen kan dit privacystatement wijzigen. Wij raden u daarom aan om dit privacystatement 
regelmatig te raadplegen. 


