PRIVACYVERKLARING VPIJ
VPIJ is een samenwerkingsverband tussen Tata Steel IJmuiden en firma’s die
werkzaamheden op het Tata Steel terrein verrichten. Ons hoofddoel is om de veiligheid op
het Tata Steel terrein te verbeteren.
U heeft zich aangemeld als lid van VPIJ. Hiervoor heeft u een aantal persoonsgegevens
ingevuld via de website. Met deze aanmelding gaat u ermee akkoord dat uw
persoonsgegevens worden opgenomen in onze database en door ons worden gebruikt en
verwerkt voor de activiteiten van VPIJ.
Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door
VPIJ. Deze verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u deze verklaring daarom
regelmatig te raadplegen.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
VPIJ verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, email adres, telefoonnummer en foto’s
van bijeenkomsten waaronder vergaderingen van werkgroepen en trainingen.
Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor onze eigen administratie, het verzorgen en
organiseren van bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen, het informeren via de website
van VPIJ, het opnemen van contact met u en het versturen van de periodieke nieuwsbrief. De
informatie op de ledenpagina is afgeschermd en alleen voor de leden van VPIJ toegankelijk
via een password.
VPIJ maakt foto’s van bijeenkomsten, zoals vergaderingen van werkgroepen en trainingen.
Deze foto’s kunnen door ons op de website van VPIJ worden geplaatst. Indien u bij één van
deze bijeenkomsten aanwezig bent geweest, kan het dus zijn dat een foto met uw afbeelding
op de website van VPIJ is geplaatst. Met uw aanmelding als lid van VPIJ verleent u hiervoor
toestemming.
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
VPIJ behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg. VPIJ verstrekt
persoonsgegevens alleen aan (externe) partners die wij inschakelen voor het organiseren van
onze activiteiten (zoals het geven van trainingen) of voor het onderhoud van onze website.
Welke cookies gebruiken wij?
De website van VPIJ gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
VPIJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
mogelijke misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Waar kunt u terecht met vragen en verzoeken om inzage, verwijdering, etc?
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VPIJ. U kunt hiervoor een
schriftelijk verzoek sturen naar het volgende e-mail adres: carola.hamer@vpij.nl. Wij reageren
in principe binnen vier weken op uw verzoek. Ten slotte heeft u het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

