
Privacyverklaring  
Auroville International Nederland 

 

Informatie over wat wij doen met uw persoonlijke gegevens 

In deze Privacyverklaring worden uw rechten uiteengezet en de maatregelen die 
Auroville International Nederland neemt om uw persoonsgegevens te beschermen. 
U leest hier hoe we uw informatie gebruiken, welke rechten u heeft en hoe de wet u 
als betrokkene beschermt. Auroville International Nederland is een 
verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
Auroville International Nederland kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd 
evalueren en herzien. De actuele versie is altijd beschikbaar op onze website 
http://www.auroville.nu/avi-nl/privacyverklaring.  

 
Wat zijn persoonsgegevens?  

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over een persoon zeggen. 
Dit kan allerlei informatie zijn, zoals namen, adresgegevens of telefoonnummers. 
Maar ook het Burgerservicenummer (BSN), een IP-adres van een computer of de 
gegevens van een overschrijving.  

 
Wat betekent 'verwerken van persoonsgegevens? 

Het verwerken van persoonsgegevens betekent alles wat kan worden gedaan met 
informatie, zoals het bekijken, verzamelen, delen, opslaan, overdragen of analyseren 
ervan.  

 
Wie bewaart uw persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens worden bewaard door Auroville International Nederland. Op 
de bovengenoemde website vindt u onze contactgegevens en informatie over de 
activiteiten van Auroville International Nederland.  

Eventuele vragen over gegevensbescherming waarop de informatie op onze website 
geen antwoord biedt, Kunt U kenbaar maken middels een mail aan 
secretaris@auroville.nu.  



 
Waarom heeft Auroville International Nederland persoonsgegevens van 
u nodig?  

Wanneer u o.a. lid wordt van onze vereniging hebben wij persoonsgegevens van u 
nodig om uw te kunnen bereiken en u vervolgens de gewenste diensten te kunnen 
leveren. Zo hebben we bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens zoals uw e-mailadres 
en telefoonnummer, adres of uw BSN nodig. Verder kan Auroville International 
Nederland persoonsgegevens over u bewaren tijdens onze relatie met u, zoals de 
gegevens die op onze bankafschriften staan. 

 
Hoe gebruikt Auroville International Nederland uw persoonsgegevens?  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat alleen toe dat 
persoonsgegevens verwerkt worden als aan een of meer voorwaarden is voldaan; 
deze voorwaarden worden de wettelijke grondslag voor verwerking genoemd. Er 
zijn zes wettelijke grondslagen; deze zijn opgenomen in de verklarende woordenlijst. 
De belangrijkste wettelijke grondslagen voor Auroville International Nederland zijn: 

● Toestemming van de betrokkene: u geeft toestemming voor het verwerken 
van uw gegevens; 

● Uitvoering van een overeenkomst: de gegevens zijn nodig om een 
overeenkomst met u uit te voeren; 

● Wettelijke verplichting: de gegevens zijn nodig om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting; 

Auroville International Nederland verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het 
doel waarvoor u ze heeft verstrekt, en alleen wanneer er een wettelijke grondslag 
voor verwerking is die dit toestaat.  

 
Welke persoonsgegevens verwerkt Auroville International Nederland?  

Auroville International Nederland verwerkt verschillende soorten 
persoonsgegevens. Deze hebben we hieronder vermeld en waarvoor we ze 
gebruiken. 

Contactgegevens:    
Voornaam of letter, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en 
e-mailadres. Dit is om contact met U te kennen maken of om iets op te sturen. 
 
Persoonlijke gegevens:   
Geslacht. Dit is om U op de juiste manier aan te kunnen spreken. 

Financiële gegevens:   
IBAN-nummer en bedragen voor contributie en donaties.  
Dit staat als tegenrekening vermeld op onze afschriften.  



BSN-nummer:     
Het nummer dat u heeft gekregen van de overheid om te identificeren wie u bent. 
Wordt alleen gevraagd voor het aangaan van een schenkingsovereenkomst voor 
minimaal 5 jaar. 
 
Administratieve informatie:   
Gevoelige informatie gebruiken we niet en zullen dus ook niet gevraagd worden om 
te verwerken. 
 

Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens?  

Auroville International Nederland verzamelt persoonsgegevens die u zelf verstrekt 
wanneer u contact met ons hebt, van bedrijven waar we mee samenwerken om 
financiële transacties uit te voeren en - als u ons daar toestemming voor heeft 
gegeven - door registratie van uw online activiteiten. Persoonsgegevens van u die we 
hebben verzameld, omvatten gegevens die u verstrekt wanneer u: 

● financiële bedragen aan ons overmaakt; 
● persoonlijk of per telefoon met ons spreekt; 
● onze website gebruikt;  
● zich abonneert op een nieuwsbrief; 
● ons e-mails of brieven stuurt;  

We kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen van andere bedrijven waarmee we 
samenwerken, wanneer hiervoor een rechtsgrond bestaat. In dat geval informeren 
we u hoe en waarom wij de gegevens gebruiken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan 
om:  

Cookies  

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies verzamelen wij gegevens van 
uw persoonlijke apparaten om uw online en mobiele activiteiten te registreren, om u 
de benodigde functionaliteit te bieden, de kwaliteit van onze website of mobiele 
diensten te verbeteren uw persoonlijke beleving te optimaliseren en om promotionele 
en direct marketingactiviteiten te ondersteunen. Wij maken gebruik van cookies van 
derde partijen wanneer u ons daartoe toestemming geeft. In ons cookie 
statement vindt u meer informatie over hoe we cookies gebruiken.  

 
Met wie delen we uw persoonsgegevens? 

 
Wanneer delen wij persoonsgegevens? 

Auroville International Nederland deelt uw gegevens alleen als hiervoor een 
rechtsgrond bestaat of als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.  



We behandelen al uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met 
de wet (ook als u niet langer lid bij ons bent). Informatie over u delen wij met 
niemand, tenzij: 

● Wij wettelijk verplicht zijn de informatie te delen. Denk hierbij aan het delen 
van uw informatie met de belastingdienst. Denk hierbij aan een minimale 5 
jarige schenkingsovereenkomst 

● Wij de informatie moeten delen in verband met een gerechtelijke procedure, 
om juridisch advies te verkrijgen, of voor de vaststelling, uitoefening of 
verdediging van wettelijke rechten. 

● Het delen van de gegevens vereist is om onze belangen of de belangen van 
iemand anders te beschermen (bijvoorbeeld om fraude te voorkomen). 

● U zelf toestemming geeft voor het delen van de gegevens. 

 

Indien u ervoor kiest om geen persoonsgegevens te verstrekken 

We kunnen wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken, of ter 
uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben gesloten. Als u ervoor kiest 
om de benodigde persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken of de verwerking 
ervan door ons te beperken, kan dit ertoe leiden dat we niet aan onze verplichtingen 
kunnen voldoen en het product dat u heeft aangevraagd niet kunnen leveren. Dit 
kan leiden tot annulering van producten of diensten die u van ons afneemt, of tot 
opzegging van onze overeenkomst met u. Als dit het geval is, nemen wij contact met 
u op om dit te bespreken. 

Gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming zijn optioneel. Het staat u 
vrij om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit contractuele gevolgen of 
consequenties voor de dienstverlening heeft, behalve voor de diensten waarvan u 
geen gebruik wenst te maken. 

 

Marketing  

Van tijd tot tijd sturen we u informatie over Auroville middels een digitale 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt standaard verstuurd aan onze leden. Mocht U 
de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt U zich op elk moment afmelden 
door op de link 'Afmelden' te klikken die met elke nieuwsbrief beschikbaar is of door 
contact met ons op te nemen.  

Als u nog geen lid bent Auroville International Nederland, maar wel onze 
nieuwsbrieven wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen via onze website of door 
telefonisch contact met ons op te nemen. We vragen u in dat geval om ons uw 
contactgegevens en toestemming voor het gebruik daarvan te geven. U kunt uw 
toestemming op elk gewenst moment intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief  



 

Hoe lang bewaart Auroville International Nederland uw 
persoonsgegevens?  

Zolang u lid bent van Auroville International Nederland verwerken we uw 
persoonsgegevens. Na beëindiging van uw lidmaatschap met Auroville International 
Nederland bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk - 
afhankelijk van de gegevens - om een of meer van de volgende redenen: 

● om te reageren op vragen of klachten; 
● om aan te tonen dat we u eerlijk hebben behandeld; 
● om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. 

De bewaartermijn is minimaal 5 jaar na het einde van het lidmaatschap met 
Auroville International Nederland. Deze termijn kan langer zijn als we uw gegevens 
vanwege wet- en regelgeving of om technische redenen niet kunnen wissen. In dat 
geval nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet 
verder door ons verwerkt zullen worden. Wij bewaren persoonsgegevens met de 
grootst mogelijke zorg worden en nemen beveiligingsmaatregelen om uw privacy te 
waarborgen.  

 

Welke rechten heeft u?  

Volgens de AVG heeft u een aantal rechten in samenhang met uw persoonsgegevens:  

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie 
van fouten en onnauwkeurigheden  

Het is van belang dat alle persoonsgegevens die we gebruiken juist, actueel en 
relevant zijn. U heeft daarom altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te actualiseren.  
Als u een overzicht van uw gegevens wilt ontvangen, of als u denkt dat uw gegevens 
niet correct of volledig zijn en u uw gegevens wilt wijzigen, neem dan contact met 
ons op. 
Voordat we u toegang geven tot uw persoonsgegevens, vragen we u uw identiteit te 
verifiëren, om u te beschermen tegen identiteitsdiefstal en financiële criminaliteit. 
Misschien moeten we u ook enkele vragen stellen om er zeker van te zijn dat we uw 
verzoek goed hebben begrepen.  

   



Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens  

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, indien: 
a) uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn in verband met het doel waarvoor ze 
verzameld werden;  
b) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is om uw 
persoonsgegevens te verwerken; 
c) u er bezwaar tegen maakt dat we uw persoonsgegevens verwerken voor de 
nieuwsbrief; 
d) u er bezwaar tegen maakt dat we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve 
van legitieme belangen van Auroville International Nederland; 
e) u meent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt; en  
f) uw persoonsgegevens gewist moeten worden om aan de wettelijke eisen te 
voldoen. 
Het verwijderen van persoonsgegevens is niet altijd mogelijk. Wij zijn gehouden aan 
bewaartermijnen die noodzakelijk zijn om onze financiële diensten aan u te leveren 
en om te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van gegevensbewaring. 
Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor enig doel en we niet 
wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, treffen wij maatregelen om uw 
persoonsgegevens te verwijderen.  

 
Het recht van gegevensoverdraagbaarheid 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, 
veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.  

 
Het recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens 

U heeft het recht om bezwaar te maken. Laat het ons weten als u niet tevreden bent 
of het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.  

 
Het recht om een klacht in te dienen 

Neemt u in eerste instantie contact met ons op als u zich zorgen maakt over de 
manier waarop we uw persoonsgegevens hebben gebruikt. Mail hiervoor naar 
secretaris@auroville.nu 
Verder heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthouder 
gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over 
hoe dit in zijn werk gaat, kunt u terecht op de website van de 
toezichthouder.Auroville International Nederland heeft passende maatregelen 
genomen om uw bezoek aan en het gebruik van haar websites te beveiligen en om 
misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, 
zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Het gaat om de volgende 
websites/domeinen:  www.auroville.nu.  
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