Nederlandse Ford Dealers Associatie
Postbus 90, 1560 AB Krommenie

Privacy Verklaring NFDA
In het kader van haar dienstverlening legt de Nederlandse Ford Dealers Associatie (hierna: NFDA) uw
persoonsgegevens vast. De NFDA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens,
deze worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
De NFDA houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG).
Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u hier de Toelichting op de Privacy Verklaring inzien.

Verantwoordelijke
De NFDA is de zogeheten verwerkersverantwoordelijke in de zin van de AVG. Indien u na het
doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens
De NFDA verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, AVG. Persoonsgegevens zijn alle
gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De NFDA
gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen onderhouden. Tijdens de interactie met
de NFDA en het bezoeken van pagina’s op de NFDA Portal, kan de NFDA u om bepaalde gegevens
vragen of deze ontvangen.

Uw privacyrechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens de NFDA verwerkt, kunt u een
inzageverzoek doen. De NFDA behandelt uw verzoek binnen twee weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek
doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u verzoeken uw (een gedeelte van)
gegevens over te dragen aan een derde (dataportabiliteit).
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar:
Nederlandse Ford Dealers Associatie
Postbus 90
1560 AB Krommenie
E-mail: info@nfda.nl

Wijzigingen
De NFDA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk
daarom regelmatig het Privacy Verklaring voor het actuele privacy beleid van de NFDA.

1

Nederlandse Ford Dealers Associatie
Postbus 90, 1560 AB Krommenie

Toelichting op de Privacy Verklaring van de NFDA
Privacy Verklaring uitgebreid:
In het kader van haar dienstverlening legt de Nederlandse Ford Dealers Associatie (hierna: NFDA) uw
persoonsgegevens vast. De NFDA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens,
deze worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
De NFDA houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG).
NFDA:
Dit brengt met zich mee dat de NFDA:
• Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze
zal respecteren.
Gebruikers NFDA Portal:
De NFDA vraagt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de
dienstverlening, zoals uw:
• Naam
• Geslacht
• Zakelijk e-mailadres
• Werkzaam bij organisatie
Als gebruiker van de NFDA Portal kunt u optioneel zelf de volgende gegevens aan uw profiel
toevoegen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Titel (vooraan/achteraan)
Initialen
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
Mobiel nummer 1 en 2
E-mailadres privé

Privé website
Functie en tweede functie
Datum in dienst
Geboortedatum
Aanvullende informatie
Foto
Sporten
Interesses en hobby’s

De gegevens uit uw profiel op de NFDA Portal worden enkel getoond aan leden die zijn ingelogd met
een wachtwoord.
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Bestuursleden:
Van de bestuursleden van de NFDA verwerkt de NFDA niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is
voor de uitvoering van de dienstverlening, zoals uw:
• Naam
• Geslacht
• Zakelijk e-mailadres
• Zakelijk (mobiel) telefoonnummer
• Werkzaam bij organisatie
• Adres privé
• Bankrekeningnummer
Overige contactpersonen:
Van overige contactpersonen verwerkt de NFDA niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van de dienstverlening, zoals uw:
• Naam
• Geslacht
• Zakelijk e-mailadres
• Zakelijk (mobiel) telefoonnummer
• Werkzaam bij organisatie

Doel verwerking persoonsgegevens
Gebruikers NFDA Portal:
De NFDA vraagt u uw persoonsgegevens met haar te delen voor de volgende doeleinden:
• Administratieve doeleinden;
• Het maken van een gebruikersaccount en profiel op de NFDA Portal;
• Het per e-mail verzenden van uitnodigingen of reminders voor bijeenkomsten via de NFDA
Portal;
• Het per e-mail verzenden van notificaties via de NFDA Portal;
• Het rechtstreeks kunnen verzenden van e-mails.
Over het algemeen verwerkt de NFDA uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals
bovenstaand aangeven.
Bestuursleden:
De NFDA vraagt u uw persoonsgegevens met haar te delen voor de volgende doeleinden:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie in het kader van het bestuurslidmaatschap.
Over het algemeen verwerkt de NFDA uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals
bovenstaand aangeven.
Overige contactpersonen:
De NFDA vraagt u uw persoonsgegevens met haar te delen voor de volgende doeleinden:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Over het algemeen verwerkt de NFDA uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals
bovenstaand aangeven.
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Grondslag van de verwerking
Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit
artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel verwerken wij uw gegevens op de volgende grondslagen:
• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst;
• de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke plicht;
• u geeft toestemming voor de verwerking; of
• de verwerking is noodzakelijk vanwege een gerechtvaardigd belang.

Beveiliging persoonsgegevens
De NFDA neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en hierom neemt de NFDA
passende technische en organisatorische maatregelen, ook indien nodig met/bij derden waarmee
wordt samengewerkt via een verwerkersovereenkomst, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen
zijn van misbruik, meld ons dit dan via info@nfda.nl, zodat wij hier direct de nodige maatregelen voor
kunnen treffen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De NFDA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking
(artikel 5, lid 1, onder c van de AVG). Iets concreter kan gesteld worden dat we uw gegevens gebruiken
zolang u werkzaam bent bij een bedrijf dat lid is van de NFDA, of een bedrijf waarmee NFDA een
zakelijke relatie onderhoudt.

Register
De NFDA houdt als verantwoordelijke een register van de verwerkingsactiviteiten bij die onder de
verantwoordelijkheid van de NFDA plaatsvinden (artikel 30 van de AVG).

Uw privacy rechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens de NFDA verwerkt, kunt u een
inzageverzoek doen. De NFDA behandelt uw verzoek binnen twee weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek
doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u verzoeken uw (een gedeelte van)
gegevens over te dragen aan een derde (dataportabiliteit).
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar:
Nederlandse Ford Dealers Associatie
Postbus 90
1560 AB Krommenie
E-mail: info@nfda.nl
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NFDA Portal
Klikgedrag:
Op de NFDA Portal worden bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de
portal te optimaliseren en/of voor statistische doeleinden. Ook kunnen deze gegevens worden
gebruikt om meer gerichte informatie op de portal te plaatsen. Op deze wijze kan de NFDA haar
dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Bezoeken aan andere websites
Op de NFDA Portal treft u links aan naar andere websites. De NFDA draagt geen verantwoordelijkheid
voor de omgang door die websites met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het Privacy Verklaring
van de site die u bezoekt.
Uw persoonlijke gegevens delen binnen de organisatie
Uw gegevens zijn zichtbaar voor bepaalde functionarissen binnen de organisatie via de NFDA Portal.
U kunt zelf uw gegevens online muteren. Tevens kunt u zelf instellen of uw gegevens voor de overige
gebruikers van de portal zichtbaar zijn in het Adresboek NFDA Leden (Who’s Who) en/of zichtbaar zijn
wanneer u online bent.

Uw persoonlijke gegevens delen met derden
De NFDA deelt geen persoonsgegevens met derden. Het is wel mogelijk dat uw persoonsgegevens
kunnen worden ingezien door/voor:
• De beheerder van de NFDA Portal (BranchePartners te Houten);
• De programmeur van de NFDA Portal (C4 Software b.v. te ’s-Hertogenbosch);
• Het ambtelijk secretariaat van de NFDA (uitgevoerd door Huijsman Training & Advies te
Krommenie);
• De externe administrateur van de NFDA (Specialist in Finance te Oirschot);
• De externe accountant van de NFDA (Crowe Horwath Foederer te Eindhoven)

Wijzigingen
De NFDA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk
daarom regelmatig het Privacy Verklaring voor het actuele privacy beleid van de NFDA.

Contactgegevens
Voor vragen of een nadere toelichting over de Privacy Verklaring kunt u contact opnemen via:
Nederlandse Ford Dealers Associatie
Postbus 90
1560 AB Krommenie
E-mail: info@nfda.nl
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