Privacy Statement ASIS International Benelux Chapter
Uw privacy
Het Bestuur van het ASIS International Benelux Chapter (hierna “ASIS) is er – uiteraard –
van overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is. Daarom
willen wij u in dit beknopte statement heldere en transparante informatie geven over de
wijze waarop ASIS persoonsgegevens van leden en bezoekers van onze website verwerkt.
ASIS voert de ledenadministratie in een zogenoemde geautomatiseerde centrale
ledenregistratie. De gegevens die in deze ledenadministratie worden opgenomen, heeft
ASIS nodig voor het goed functioneren van de vereniging. Om datalekken te voorkomen
worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De beveiliging van
persoonsgegevens is een blijvend punt van aandacht voor ASIS.
Verenigingen als ASIS hoeven de verwerking van persoonsgegevens van hun leden niet aan
te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
De verwerking van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website worden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De gegevens zijn ondergebracht in een
CRM pakket dat in een data center wordt gehost. Het beheer is ondergebracht bij een
zorgvuldig geselecteerd IT bedrijf.
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor ASIS uw persoonsgegevens verzamelt en
verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt ASIS
persoonsgegevens van u:
• Wanneer u een ASIS lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over
lidmaatschapsen
verenigingsaangelegenheden,
incl.
evenementen,
belangstellingregistratie, registratie van ‘Continuing Professional Education’, facturatie,
etc.
• Om leden van belangwekkend security nieuws en informatie op de hoogte te stellen.
• Wanneer u contact heeft met ASIS. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder
verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, een contactformulier invult, inlogt op
uw account of ons via social media benadert.
ASIS zorgt ervoor dat er niet méér persoonsgegevens verzamelt en gebruikt worden dan
echt nodig is. Gegevens die worden opgenomen in de centrale ledenregistratie zijn:
• Achternaam en voorletters
• Geslacht
• Geboortedatum

•
•
•
•
•

Bedrijfsnaam / functietitel
Titulatuur / security certificering
Soort lidmaatschap
Adres (privé en zakelijk)
E-mailadres (privé en zakelijk)

Spelregels
•
•
•

•

ASIS laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële,
charitatieve of ideële doeleinden.
Met uitzondering van de uitwisseling van gegevens met ASIS International worden
persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over
verenigingsaangelegenheden en zaken die voor security professionals van belang
(kunnen) zijn.
Gegevens van leden worden maximaal 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap
verwijderd uit het actieve ledenbestand.

Gebruik van cookies
ASIS maakt geen gebruik van cookies.
Andere websites
Op de site van ASIS treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. ASIS kan
echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen
met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u
bezoekt.
Wijzigingen
ASIS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en
cookiebeleid. Indien ASIS een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de
wijze waarop ASIS uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via
een berichtgeving op onze website, op de ALV of in nieuwsbrieven.
Vragen
Heeft u na het lezen van dit Privacy Statement vragen of opmerkingen, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met ASIS via secretariat@asisbenelux.eu.

