
 

 

PRIVACY Verklaring van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)  

De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) is de 

verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De VASR  is een vereniging 

met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

52476723. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van uw 

persoonsgegevens door de VASR ? Neem dan contact met ons op. Het adres van de VASR  is: 

Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht  
Postbus 58188 
1040 HD Amsterdam 
secretariaat@vasr.nl 

 

Doelen en rechtsgronden van de verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een goede uitvoering van de financiële- en 

ledenadministratie. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en u 

te kunnen informeren over de VASR en onze activiteiten. Bijvoorbeeld over de VASR georganiseerde 

lezingen en congressen. 

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen: 

a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de (lidmaatschap) 

overeenkomst tussen u en de VASR (uw naam, geslacht en adres of e-mailadres en titulatuur 

worden gebruikt voor het (eventueel) toesturen van certificaten van deelname van activiteiten 

waarbij u aanwezig bent geweest; en uw naam, adres en titulatuur worden gebruikt voor het 

versturen van publicaties vanwege de VASR); 

 

b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

 

c) toestemming. 

 

Indien u lid wordt van de VASR geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn 

met dit privacybeleid te verwerken.  
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Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

• Voornaam en achternaam 

• Titulatuur 

• Bedrijfsnaam 

• Contact- en factuuradres 

• E-mail adres 

• Geslacht 

• Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer (ten behoeve van de inning van de contributie) 

•  Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt hebt. 

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen. 

 

Verwerking van uw persoonsgegevens door derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is in het kader van de hiervoor 

genoemde doelen. 

VASR  verwerkt zelf geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Ook verstrekken we geen 

persoonsgegevens aan partijen die persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte 

verwerken. 

 

Bewaartermijn 

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u 

hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de 

duur van uw lidmaatschap van de VASR, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -

termijn of (c) het bestaan van een (potentiele) claim of geschil in verband waarmee de gegevens 

bewaard zouden moeten worden. 

 

 

De VASR verwerkt uw persoonsgegevens en bewaart de presentielijst van de vergadering ten behoeve 

van het uitsturen van de certificaten van deelname gedurende twee jaar nadat de vergadering heeft 

plaatsgevonden.  

 



 

 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens 

U kunt ons verzoeken om inzage van en rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Bovendien 

kunt u ons verzoeken een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt ook 

bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens en u kunt ons verzoeken 

uw gegevens over te dragen aan u of aan een opvolgende verwerkingsverantwoordelijke. 

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via ons contactadres. 

Wij kunnen u vragen om een kopie van een legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat uzelf een 

verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens doet. 

Is een specifieke (deel van de) verwerking van uw persoonsgegevens door de VASR  gebaseerd op uw 

toestemming? Dan kunt u uw toestemming met betrekking tot die verwerking altijd intrekken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient 

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de 

hoogte bent.  

 

Klachten 

Wij verwerken uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk. Heeft u toch een klacht over de verwerking van uw 

gegevens door ons? Neem dan contact met ons op via onze contactgegevens.  

  

  

 


