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Privacy verklaring Zuidenwind 
  
Bij de activiteiten van de Coöperatie Zuidenwind verwerkt het bestuur uw persoonsgegevens. Om u 
te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben we deze privacy verklaring opge-
steld.  
De contact en persoonsgegevens worden verwerkt door: 
Coöperatieve vereniging Zuidenwind u.a  (KvK nummer: 53242130) 
Pannenweg 243 ; 6031 RK  NEDERWEERT;  
administratie@zuidenwind.org   06-33099553 
 
Verkrijgen van uw persoonsgegevens  
U verstrekt uw gegevens aan Zuidenwind wanneer u lid wordt middels het lidmaatschapsformulier 
en middels de verschillende overeenkomsten en coöperatieactiviteiten. Dat kan bijvoorbeeld via de 
website, tijdens een gesprek, telefonisch per e-mail of op andere wijze. Ook kan het voorkomen, dat 
wij uw gegevens verkrijgen via derden tijdens onze ontwikkelactiviteiten 
 
Persoonsgegevens 
Wij gebruiken de volgende gegevens  

• NAW-gegevens 
• Contactgegevens – e-mail – telefoonnummers 
• Geboortedatum en geslacht, BSN-nummer  
• Betalingsgegevens en aantal participaties  
• Motief om lid te worden en eventuele kwaliteiten van belang voor werkzaamheden van Zui-

denwind 
 

Doeleinden 
Zuidenwind verwerkt de persoonsgegevens om de doelen van de coöperatie vorm te geven en in-
houd te geven aan uw lidmaatschap. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt om te vol-
doen aan wettelijke verplichtingen. Indien wij gegevens verwerken op grond van toestemming zal dat 
afzonderlijk worden gevraagd. De doelen waarvoor we gegevens verwerken zijn de volgende. 
 

• Statutair vastgelegde leden en leningenregister 
• Statutair vastgelegde participatieregister 
• Een goede en efficiënte aanpak en organisatie van onze projecten 
• Het verrichten van administratieve handelingen, facturering en inning van contributies  
• Het onderhouden van contact en vormgeving aan het verenigingsleven 
• Het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie 

 
Verstrekking aan derden 
Zuidenwind zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. In het kader van de 
ontwikkeling van duurzame projecten kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, zoals 
administrateurs, collega coöperaties, koepelorganisaties. Deze organisaties mogen deze gegevens 
slechts verwerken voor de voornoemde doelen. Uw persoonsgegevens zouden ook verwerkt kunnen 
worden in het kader van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. 
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Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) 
De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw per-
soonsgegevens worden verwerkt via onze provider van de website, waarvan de servers gevestigd zijn 
in Nederland. De gegevens zijn door de SSL configuratie extra beveiligd. Daarnaast kunnen uw gege-
vens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google 
Mail, LinkedIn, Whatsapp of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” 
– gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.  
Onze cloudprovider voor de opslag van uw gegevens is “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd.  
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren  
Zuidenwind bewaart uw gegevens, niet langer dan noodzakelijk voor de doelen in deze privacy ver-
klaring genoemd zijn. Dit betekent dat uw gegevens bewaard worden gedurende uw lidmaatschap 
van de vereniging en zolang zij nodig zijn om onze doelen te bereiken.  
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons houden aan de wettelijke be-
waarplichten, zoals fiscale bewaarplicht.  
 
Hoe beveiligen wij uw gegevens  
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang. 
Daarom gebruiken wij de volgende beveiligingsmaatregelen. Twee-staps authenticatie, versleutelde 
wachtwoorden met meer dan 12 karakters en exclusieve toegang tot servers vanaf bepaalde IP-
adressen. Ook kent Zuidenwind een toegangsprotocol op basis waarvan de gegevens door een be-
perkt aantal functionarissen gebruikt kunnen worden voor de verwerkelijking van de doelen van de 
vereniging.  
 
Profilering 
Zuidenwind gebruikt de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit uw aanmelding en andere bronnen 
om onze doelen te kunnen bereiken. Om het verenigingsleven vorm te geven zijn de NAW en tele-
foon en e-mailadressen toegankelijk voor de bestuurs- en commissieleden van de vereniging en kun-
nen op verzoek aan leden worden verstrekt binnen het kader van de doelstellingen van de vereni-
ging.  
 
 Uw rechten  
Op grond van de statuten heeft u recht tot inzage van uw persoonsgegevens in het ledenregister en 
eventueel in het participatie en leningenregister. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 
één maand (21 werkdagen) een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden 
blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens, of kunt u bezwaar aantekenen 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens 
kunt u sturen aan  het bestuur van de vereniging Zuidenwind, op voornoemd adres. 
   
Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan 
ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te die-
nen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
 
Wijziging privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan door het bestuur van Zuidenwind worden aangepast. Nieuwe versies wor-
den altijd via de website gepubliceerd en aan de leden in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt. 
Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 23 april 2018. 
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