
 

 
Privacyreglement UBS 
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In dat 
kader stellen wij u op de hoogte van ons Privacyreglement 2018. Hierin is het volgende 
bepaald: 
 
1. In onze administratie bevinden zich persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. 
Andere dan die gegevens hebben wij in onze administratie niet opgenomen.  
 
2. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een Excel bestand en gebruiken deze uitsluitend om 
met u te kunnen communiceren over de activiteiten van de UBS en over uw jaarlijkse 
financiële bijdrage. Wanneer uw lidmaatschap eindigt dan verwijderen wij uw 
persoonsgegevens binnen 6 maanden. 
 
3. Uw persoonsgegevens in ons Excel adressenbestand zijn niet toegankelijk voor derden en 
stellen wij nooit aan derden ter beschikking. 
 
4. U kunt uw persoonsgegevens op verzoek inzien en wij zullen die zonodig corrigeren.   
 
5. Op onze internetpagina is de vermelding van uw naam, uw foto en uw bedrijf openbaar. 
Ook bevat onze openbare ledenlijst een link naar de internetsite van uw 
bedrijf. Wij  gebruiken deze informatie uitsluitend bij het organiseren van evenementen. Uw 
foto wordt ook opgenomen in het jaarlijkse smoelenboek wat in print en digitaal uitkomt. 
Sfeerfoto’s van sociëteitsavonden, waar u mogelijk op staat, worden af en toe op de site 
geplaatst ter representatie van de UBS. 
 
6. Wanneer u niet wilt dat uw naam en die van uw bedrijf op onze internetsite door derden 
kunnen worden bekeken, verzoeken wij u ons dat te laten weten. Uw 
persoonsgegevens worden dan van onze internetsite verwijderd. Dat heeft dan wel tot 
gevolg dat u zich in de toekomst niet meer kunt inschrijven voor activiteiten van de UBS. 
  
7. De door ons bewaarde persoonsgegevens worden uitsluitend op onze eigen server 
(binnen de EU) bewaard en deze is op de gebruikelijke wijze met een wachtwoord beveiligd.  
 
Wij vragen leden om een reply op dit bericht te sturen waaraan toegevoegd is :" Akkoord 
met het Privacyreglement 2018 van de UBS".  
 

 


