
Privacy statement: Hoe gaat Autarkeia om met gegevens van leden? 

Autarkeia verzamelt persoonsgegevens van haar leden om contact met de leden op te kunnen 
nemen, hen uit te nodigen voor activiteiten die georganiseerd worden en de contributie af te 
kunnen schrijven. Het bestuur van Autarkeia is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de 
verwerking van persoonsgegevens van leden. Vragen over de verwerking van 
persoonsgegevens van leden kunnen aan het bestuur van Autarkeia gesteld worden. 

Op welke gronden verzamelt Autarkeia deze gegevens? 

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de toestemming van het 
betreffende lid. Bij verstrekking van deze gegevens aan het bestuur van Autarkeia middels het 
inschrijfformulier, geeft het lid van Autarkeia toestemming voor de werking van deze gegevens. 

Hoe kan een lid ervoor zorgen dat zijn/haar gegevens verwijderd worden?

Leden kunnen op elk moment contact opnemen met het bestuur van Autarkeia om hun recht uit 
te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens, om beperking te vragen 
van de verwerking van hun persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen de verwerking 
daarvan. Hiervoor kunnen zij een mail sturen naar de secretaris van Autarkeia. De secretaris 
draagt er zorg voor dat de het recht wordt uitgeoefend. LET OP: Dit kan mogelijk tot gevolg 
hebben dat het lidmaatschap van Autarkeia daarmee opgezegd wordt. 

Daarnaast hebben leden het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 
met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Hoe worden mijn gegevens bewaard? 

De originele inschrijfformulieren worden door de secretaris bewaard. Ten behoeve van de mail 
wordt het e-mailadres van het lid eveneens bewaard in een contactenlijst op het mailaccount van 
de secretaris. 

Worden mijn gegevens doorgestuurd?

Autarkeia deelt gegevens van haar leden niet met derden. 

Wie heeft er allemaal inzicht in de persoonsgegevens van leden? 

Bestuursleden kunnen via de secretaris vragen om inzicht in de persoonsgegevens van leden. 
Indien zich dit voordoet, worden deze gegevens verspreid via de mail. 

Welke gegevens bewaart Autarkeia van mij?

Autarkeia bewaart enkel de gegevens die gevraagd worden op het inschrijfformulier. 


