Dit is de privacyverklaring van de vereniging Jonge Actieve Naturisten (hierna “JAN” of
“wij”). Het Kamer van Koophandelnummer van JAN is: 34247770. JAN is de
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het
verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou
verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt.
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van leden van JAN en de
forumgebruikers van de website van JAN. Leden van SANNE zijn lid van de vereniging
JAN, de verklaring is derhalve ook van toepassing op leden van SANNE.
Wat is het algemene privacybeleid van JAN?
- JAN respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.wijzijnjan.nl,
https://www.wijzijnsanne.nl en haar leden.
- JAN stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat
zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
- JAN deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar
diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijke
verplichting.
Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
JAN verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:
- een lidmaatschap bij JAN hebt
- als forumgebruiker de eigen profiel hebt ingevuld
De gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan via het inschrijfformulier voor het
lidmaatschap of je forumprofiel.
Voor welke doelen verwerken we jouw persoonsgegevens als lid van JAN?
JAN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Communicatie. We gebruiken je mailadres om je te kunnen informeren over activiteiten
en nieuws van JAN. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer alleen als het bestuur
contact met je wil opnemen.
- Dienstverlening. We gebruiken je postadres voor de verzending van de NFN-ledenkaart
en de NFN-tijdschriften.
Voor welke doelen verwerken we jouw persoonsgegevens als forumgebruiker?
Leden van JAN kunnen hun forumnaam aan JAN doorgeven om toegang te verkrijgen tot
het besloten ledendeel. We doen verder niets met de door forumgebruikers ingevulde
profielgegevens.
Het forum is in hoofdzaak bedoeld om mededelingen van JAN te kunnen lezen, om met
elkaar te praten over JAN en onze activiteiten, en naturisme in het algemeen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
JAN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?
Soort gegeven
Lidmaatschapsgegevens

Bewaartermijn en reden
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je lid
bent van JAN. Als je het lidmaatschap beëindigt, worden
je gegevens per direct verwijderd uit de administratie en
verzendlijsten

Activiteitgegevens

Jouw persoonsgegevens in de aanmelding voor een
JAN- of SANNE-activiteit worden bewaard voor de duur
van de activiteit, waarna ze verwijderd worden van de
gegevensdragers van de organisatoren van de activiteit

Forumgegevens

Jouw persoonsgegevens in je forumprofiel worden
bewaard zolang je het profiel ingevuld laat. Je kan deze
gegevens in je profiel naar eigen inzicht invullen,
bewerken en verwijderen. Het profiel kan op verzoek
verwijderd worden, muv de op het forum geplaatste
reacties ivm de integriteit van de topics. De reacties
worden wel geanonimiseerd.

Delen we jouw gegevens?
JAN deelt je NAW-gegevens met de NFN ten behoeve van de verzending van de NFNtijdschriften. Hiertoe heeft JAN een verwerkersovereenkomst gesloten met de NFN.
JAN verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt JAN jouw gegevens
alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.
Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde
handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
- we beveiligen onze websites en forum met https. Hiermee wordt vertrouwelijke
informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contact- of inschrijfformulier, versleuteld
verzonden;
- onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
- we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens
verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.
Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JAN.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar secretaris@wijzijnjan.nl
Wat als het privacybeleid van JAN wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen. Wij
behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op
https://www.wijzijnjan.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

