PRIVACYBELEID VAN VERENIGING FOLLOW THIS
1. Definities

1.1 In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk
anders blijkt:

Follow This: de Vereniging Follow This, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het
nummer 62049933.

Gebruikers: natuurlijke- en/of rechtspersonen, ongeacht of deze Lid zijn of niet, die gebruik maken
en/of kennis nemen van informatie zoals die door Follow This bekend wordt gemaakt via onder andere
de website(s) van Follow This.

Leden: natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich aansluiten of aangesloten zijn bij Follow This, in
enkelvoud "Lid".

Privacybeleid: Dit beleid aangaande de verwerking van persoonsgegevens van Follow This.

Wet: De Wet Bescherming Persoonsgegevens zoals die heeft te gelden op enig moment.

2. Algemeen

2.1 Follow This verwerkt persoonsgegevens van haar Leden. Deze worden door Follow This verwerkt
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verbintenissen aangaande het lidmaatschap en daarnaast
om een Lid te informeren. Follow This informeert elk nieuw lid van de persoonsgegevens die nodig
zijn en die pas enkel gebruiken indien hiertoe door Leden toestemming is gegeven of indien zulks voor
het gebruik van de website noodzakelijk is. Zie 3.1.
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2.2 Van Gebruikers kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, maar dan pas enkel indien hiertoe
door Gebruikers expliciet toestemming is gegegeven of indien zulks voor het gebruik van de website
noodzakelijk is. Zie 3.1.

2.3 Op verzoek geeft Follow This een Lid en/of Gebruiker inzage in de persoonsgegevens zoals die
geregistreerd zijn en zal - indien noodzakelijk - deze gegevens aanpassen en/of verwijderen. Een Lid
en/of Gebruiker kan daartoe een email sturen aan info@followthis.org.

2.4 Persoonlijke gegevens van Leden en/of Gebruikers worden met zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Follow This houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet stelt. De verantwoordelijke
voor de gegevensverwerking is Follow This.
2.5 Zodra persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met
de klant of bezoeker van de website, worden deze gegevens door Follow This verwijderd’.

2.6 Follow This controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Bij vragen of
onduidelijkheden kan ten allen tijde contact opgenomen worden info@followthis.org. Gebruikers en
leden zijn ten allen tijden wettelijk toegestaan om een klacht in te dienen bij de relevante
privacytoezichthouder.

3. Doeleinden verwerking

3.1 De persoonsgegevens die Follow This in het kader van de Follow This verwerkt, dienen uitsluitend
ten gebruik voor de volgende doeleinden:
a. in het kader van het lidmaatschap van Follow This, zoals de ledenadministratie;
b. om een Lid te informeren via de e-mail over Follow This en daarmee samenhangende
ontwikkelingen en activiteiten. Zie artikel 3.3;
c. indien zulks noodzakelijk is voor het functioneren van de website;

3.2 Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover een Lid en/of
Gebruiker Follow This daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.
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3.3 Follow This verstrekt persoonsgegevens aan MailChimp voor het versturen van een maandelijkse
nieuwsbrief. MailChimp behoudt het recht deze gegevens te delen met subverwerkers. Verder zal
Follow This nimmer persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, tenzij zulks voortvloeit uit het
bepaalde in artikel 3.1 en daar expliciet toestemming voor is gegeven door Leden en/of Gebruikers.

4. Toepasselijk recht en geschillen

4.1 Op dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

4.2 Alle geschillen in het kader van dit Privacybeleid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement Amsterdam.

5. Diversen

5.1 Dit Privacybeleid kan door Follow This worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden
bekendgemaakt op de website van Follow This of op een andere passende wijze.

5.2 Follow This zal persoonsgegevens van Leden en/of Gebruikers niet automatisch verwerken voor
nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacybeleid. In dat geval zal Follow This
contact met een Lid opnemen alvorens gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om het
Lid op de hoogte te stellen van de wijzigingen in het Privacybeleid en om een Lid de kans te bieden
gebruik van persoonsgegevens voor die doeleinden te weigeren.

5.3 Bij strijdigheid tussen dit Privacybeleid en andere voorwaarden van Follow This, heeft het
bepaalde in dit beleid te gelden.

5.4 Dit Privacybeleid is geldig vanaf 23 mei 2017 en vervangt alle voorgaande versies.
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