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BMW OUR PASSION FV 

p/a Zandstraat 62  

8810 Lichtervelde 

www.bmwmeetdrive.tk 

bmwmeetdrive@hotmail.com 

PRIVACY STATEMENT 

 

Als FV BMW OUR PASSION zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft 

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door FV BMW OUR PASSION intern door de bestuursleden 

verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

- Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van FV BMW OUR PASSION 

- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 

vragen: 

- Persoonlijke identiteitsgegevens 

- Gegevens m.b.t. uw geregistreerde wagen 

Een beperkt aantal gegevens worden via onze website gepubliceerd onder de vorm van een 

deelnemerslijst: 

- Naam en woonplaats (om deelnemer te identificeren) 

- Reeks, type, bouwjaar en kleur van de wagen (om toegelaten wagen te identificeren) 

- Betaald bedrag, aantal personen qua maaltijden (zodat deelnemer correcte 

inschrijving kan nazien) 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens 

hebben verkregen. 
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Alle gegevens worden binnen onze vereniging verkregen, verwerkt en behouden. Op geen 

enkele wijze worden deze persoonsgegevens aan derden (noch binnen noch buiten de 

Europese Uni) doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is en toegestaan is. 

De persoonsgegevens blijven bewaard binnen onze vereniging teneinde u bij een volgende 

organisatie terug te kunnen uitnodigen. 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke 

wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan 

opnemen. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 

uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren 

voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 

hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen 

bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy 

bescherming. 

Kortom wij, FV BMW OUR PASSION, doen er alles aan uw persoonsgegevens correct en veilig 

te beheren en te beschermen. 

FV BMW OUR PASSION kan zijn privacy statement wijzigen, maar zal daar via diverse wegen 

aankondiging van doen (o.a. website, facebook…) 
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