AVG, nieuwe privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming), in werking getreden. In de gehele EU geldt dan dezelfde
privacywetgeving onder de internationale naam GDPR.
Als deelnemer van FokkerWeb staat U in ons mailbestand.
Indien u geen toestemming wilt geven voor continuering van onze dienstverlening kunt u zich
afmelden door zelf uw profiel te verwijderen. U kunt uw profiel te allen tijde zelf aanpassen.
Let op !
Doet u niets, dan gaan we ervan uit dat u instemt met deze privacyverklaring, de gegevens van
de deelnemers uiterst vertrouwelijk behandelt en niet aan enigerlei derde ter beschikking zult
stellen, onze nieuwsbrieven wilt blijven ontvangen en dat we uw opgeslagen gegevens mogen
blijven bewaren.

Privacyverklaring voor Stichting FokkerWeb, eigenaar van https://www.fokkerweb.nl.
1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van deelnemers aan c.q. bezoekers van Fokkerweb is een
belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke
informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
2) Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting FokkerWeb verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
Gegevens vereist voor registratie als deelnemer:
- Voorletters
- Achternaam
- E-mailadres
- Begin- en einddatum van uw dienstverband bij Fokker of daaruit voortgesproten
onderneming
- Functie of Afdeling
Overige persoonsgegevens die u vrijwillig kunt verstrekken ter completering van uw profiel:
- Roepnaam
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- Geboortedatum of –jaar
- Foto
- Aanvullende informatie

3) Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
De Stichting FokkerWeb houdt een interactieve website in de lucht en organiseert activiteiten
met als doel de contacten te faciliteren tussen oud-collega’s van N.V. Koninklijke
Vliegtuigenfabriek Fokker onderling, maar ook met en tussen huidige medewerkers van de
bedrijven die uit Fokker zijn voortgekomen.
4) Toestemming
Door de informatie en de diensten op https://www.fokkerweb.nl te gebruiken, gaat u akkoord
met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
5) Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting FokkerWeb verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit
nodig is voor de uitvoering van onze doelstelling of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
6) Cookies
De Stichting FokkerWeb maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
7) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit
kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
8) Monitoren gedrag bezoeker
De Stichting FokkerWeb monitort niet het gedrag van individuele bezoekers van de website
en maakt geen gebruik van geautomatiseerde technieken om bij te houden wie de website
bezoekt, welke onderwerpen worden gelezen, etc. Wel kan de Stichting FokkerWeb
monitoren hoeveel en hoe vaak bezoekers de website bezocht hebben.
9) Bewaartermijn
FokkerWeb bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.
De gegevens worden in ieder geval verwijderd indien ons bekend is gesteld dat een
deelnemer is overleden. De deelnemer kan zelf op elk moment zijn gegevens verwijderen.
10) Vragen
Indien u vragen hebt m.b.t. deze privacyverklaring, dan kunt zich per e-mail
(penningmeester@fokkerweb.nl) wenden tot onze Penningmeester, Drs. Riepko W.F.
Mandersloot. Hij is als penningmeester en deelnemers administrateur belast met de
gegevensbescherming van de deelnemers aan de website van de Stichting FokkerWeb in het
kader van de AVG.
11) Geldigheid van deze Privacyverklaring
Deze verklaring is geldig vanaf 25 mei 2018 tot herroeping dan wel aanpassing ervan. Van
enigerlei mutatie zal kennisgegeven worden middels een nieuwsbericht op de website.

