Privacyverklaring
De LSOHV respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekking van
de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de
Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Doeleinden van de gegevensbewerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van het
lidmaatschap of een van de diensten van de vereniging. Als u het contactformulier op de
website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard
zolang als naar aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name
het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens
optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen de gegevens zoveel
mogelijk te anonimiseren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Facebook
Op de website van de LSOHV is een knop opgenomen om door te klikken naar de
facebookpagina van de LSOHV. Facebook kent een eigen privacyverklaring, welke regelmatig
wordt aangepast, welke u kunt raadplegen op de hoofdpagina van Facebook.
Verenigingsorgaan
De LSOHV verzendt minimaal 3x per jaar het verenigingsorgaan ‘de ODH-post’ om de leden
te informeren omtrent de vereniging en informatie omtrent de doelstellingen van de
vereniging. De naam en adresgegevens worden slecht met expliciete toestemming
toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand voor de ODH-post wordt
verstrekt aan de uitgever die dit bestand enkel gebruikt voor de verzending van de ODHpost.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met de LSOHV heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden
bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Daarnaast kunt u zich schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd
met informatie de vereniging aangaande. Voor procedures et cetera kunt het
privacyreglement van de LSOHV raadplegen.

