Geheimhoudingsverklaring Commissies S.V. Marie Curie
31 juli, 2021

Hierbij verklaar ik, als lid van tenminste één van de commissies van S.V. Marie Curie akkoord te gaan met
deze geheimhoudingsverklaring.
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Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens waarmee je een persoon kan identificeren. Dit zijn in ieder geval alle
gegevens die genoemd worden in de privacyverklaring van S.V. Marie Curie.
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Verklaring
1. Ik ben me ervan bewust dat ik in het bezit kan zijn van persoonsgegevens verstrekt door of verzameld in
naam van S.V. Marie Curie en zal hier op een gepaste manier mee omgaan.
2. De persoonsgegevens die ik vanwege commissiewerk van S.V. Marie Curie ontvang of verzamel, zal ik alleen
gebruiken voor het doel waarvoor ik ze krijg.
3. De persoonsgegevens die ik ontvang of verzamel vanwege commissiewerk van S.V. Marie Curie zal ik niet
met derden delen, behalve met een commissielid dat ook deze verklaring heeft ondertekend en het delen in
belang is van het in lid 2 genoemde doel.
4. Ik ben me ervan bewust dat ik geen toegang heb tot het ledenbestand en de bijbehorende gegevens én dat ik
deze niet mag verwerken1 , tenzij dit onvermijdelijk is voor het uitvoeren van commissiewerk met betrekking
tot het beheren van de website van S.V. Marie Curie.
5. De persoonsgegevens die ik voor het organiseren van een activiteit van S.V. Marie Curie heb ontvangen of
verzameld, zal ik uiterlijk een maand na het plaatsvinden van de activiteit correct verwijderen/vernietigen.
Indien het noodzakelijk is, kan deze termijn in overleg met het bestuur worden verlengd. Ik zal hiervoor zelf
contact opnemen met het bestuur.
6. Wanneer ik de commissie verlaat, zal ik alle persoonsgegevens verwijderen die ik ooit voor deze commissie
heb ontvangen. Wanneer ik mijn lidmaatschap bij S.V. Marie Curie opzeg, verwijder ik eerst alle persoonsgegevens die ik voor commissiewerk heb ontvangen.
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Register van Verwerkingsactiviteiten

Ik verklaar dat wanneer ik persoonsgegevens van leden, begunstigers, reünisten of donateurs van S.V. Marie Curie
opvraag, verzamel, verwerk of verwijder, ik dit zal registreren in het daarvoor bedoelde register, indien deze al te
vinden is op de website.
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Geldigheid

Deze verklaring is geldig gedurende mijn gehele lidmaatschap van S.V. Marie Curie.
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Wijziging van geheimhoudingsverklaring

Deze verklaring is aan verandering onderhevig. Minimaal twee weken voor een verandering ingaat, word ik via de
mail op de hoogte gesteld en kan ik bezwaar maken.

1 Zoals gedefinieerd in de avg, zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijnpersoonsgegevens, onder ‘vragen over persoonsgegevens’
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Datum: ........................................... Plaats: .......................................................................

Naam commissielid: .............................................................................................................
Handtekening:
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