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Privacy statement Friese Zaken 
 
Inleiding 
Friese Zaken verzamelt en verwerkt gegevens van haar leden. Friese Zaken hecht veel 
waarde aan de privacy van haar leden, sponsoren en overige aan Friese Zaken 
gerelateerde stakeholders. Met dit privacy statement wordt o.a. aangegeven welke 
persoonsgegevens worden gebruikt, wat Friese Zaken met deze persoonsgegevens doet 
en hoe de privacy van de leden wordt gewaarborgd. 
 
Mocht u vragen hebben over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via 
onderstaande contactgegevens. 
 
Contactgegevens 
Friese Zaken (vereniging met volledige rechtsbevoegdheid) 
Postbus 18 
9230 AA SURHUISTERVEEN 
secretariaat@friesezaken.frl 
www.friesezaken.frl 
 
Algemeen 
Friese Zaken is een netwerkclub voor ambitieuze en ondernemende mensen die zaken 
doen in Friesland. Leden kunnen tegen betaling van contributie diverse bijeenkomsten 
bijwonen. Leden worden na aanmelding vermeld op de website met een aantal 
persoonsgegevens zoals de naam, foto, functie en bedrijfsnaam. 
 
Friese Zaken verstrekt/verkoopt de gegevens van haar leden niet aan partijen of 
individuen die niet met de diensten van Friese Zaken hebben te maken. Friese Zaken kan 
de gegevens van haar leden wel verstrekken als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering 
van Friese Zaken ofwel als zij daartoe wettelijk verplicht is.  
 
Persoonsgegevens 
In het kader van de bedrijfsvoering van Friese Zaken verwerkt Friese Zaken 
persoonsgegevens van haar leden en eventueel sponsoren. Friese Zaken verwerkt geen 
bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Friese Zaken verwerkt de volgende 
persoonsgegevens van haar leden: 
 
• voor – en achternaam, geslacht, adres, postcode + woonplaats; 
• telefoonnummer; 
• geboortedatum; 
• foto’s van leden (deze worden getoond op de website van Friese Zaken, in de Friese 

Zaken app en/of op social media); 
• e-mailadres; en, 
• functie en korte omschrijving van plaats/positie en werkzaamheden in functie. 
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Wijze van verwerking 
Een potentieel lid kan zich via het contactformulier op de website aanmelden. Friese 
Zaken vraagt alsdan de naam, telefoonnummer en e-mailadres zodat contact kan 
worden opgenomen met het potentiele lid. Wanneer het potentiele lid zich definitief wil 
aanmelden, ontvangt hij of zij een aanmeldformulier.  
 
Op dit formulier worden de volgende (persoons)gegevens gevraagd: 
• voor en achternaam, geslacht en geboortedatum; 
• privéadres, privéwoonplaats, privépostcode, privé-e-mailadres; 
• bedrijfsgegevens (functie/bedrijf en korte omschrijving van plaats/positie en 

werkzaamheden in organisatie); 
• werkadres (postcode en woonplaats); 
• telefoonnummer (mobiel en vast); en, 
• werk e-mailadres. 
 
Op het aanmeldingsformulier geeft het potentiele lid aan akkoord te gaan met het privacy-
statement. Friese Zaken bewaart en behandelt de persoonsgegevens zorgvuldig.  
 
Na aanmelding wordt het potentiele lid – na het doorlopen van de ballotage – definitief lid 
van Friese Zaken. Het lid ontvangt een bevestiging van de aanmelding inclusief spelregels 
van Friese Zaken.  
 
Friese Zaken is een netwerkvereniging waar leden elkaar moeten kunnen vinden. Daarom 
biedt Friese Zaken haar leden de mogelijkheid een profiel in de Friese Zaken  app en op 
de website van Friese Zaken aan te maken en daarom vrijwillig met een aantal 
persoonsgegevens (waaronder de foto) zichtbaar te zijn. Het lid heeft de keuze welke 
persoonsgegevens hij of zij openbaar wil maken. Het lid kan te allen tijde via het 
persoonlijke inlogscherm haar of zijn gegevens wijzigen. Voorts biedt Friese Zaken, 
vanwege het doel van Friese Zaken als netwerkvereniging, haar leden de mogelijkheid 
om via de Friese Zaken app (na inloggen door het lid) te zien welke leden zich hebben 
aangemeld voor een bijeenkomst. 
 
Leden kunnen zich aanmelden via de website van Friese Zaken voor bijeenkomsten. 
Friese Zaken biedt hierbij ook de mogelijkheid tot het meenemen van een introduce. 
Friese Zaken vraagt een aantal persoonsgegevens van de betreffende introduce zoals 
achternaam, voornaam, bedrijf, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens 
heeft Friese Zaken nodig t.b.v. haar bedrijfsvoering. Het gaat hierbij niet verder dan strikt 
noodzakelijk.  
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Doel van verwerking persoonsgegevens 
Friese Zaken verwerkt persoonsgegevens vanwege: 
• het uitoefenen van haar kernfunctie: het zijn van een netwerkvereniging voor 

ambitieuze en  ondernemende mensen; 
• het werven van leden; daardoor worden foto’s op de website, social media, 

uitnodigingen getoond (marketing doeleinden); 
• het versturen van een nieuwsbrief aan onze leden; 
• het versturen van e-mails om leden uit te nodigen voor bijeenkomsten; 
• het contacteren van introducés voor het benaderen van een eventueel lidmaatschap. 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Friese Zaken bewaart persoonsgegevens (van zowel leden als introducés) niet langer 
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden 
verzameld. Overige persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het 
doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het 
nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan 
verjaringstermijnen), maar vanzelfsprekend ook in overeenstemming met de daarvoor 
geldende wettelijke bewaartermijnen. Friese Zaken bewaart ook de gegevens van ex-
leden niet langer dan noodzakelijk. Ex-leden worden ook niet meer vermeld in de Friese 
Zaken app of op de website van Friese Zaken. 
 
Delen van persoonsgegevens 
Friese Zaken deelt geen gegevens uit commerciële doeleinden met derde partijen. Friese 
Zaken maakt voor haar (leden)-administratie gebruik van externe partijen. Friese Zaken 
waarborgt dat deze externe partijen vertrouwelijk met persoonsgegevens van 
leden/introducés omgaan (en passende maatregelen in dit kader daarvoor getroffen), 
passend binnen de werkwijze van Friese Zaken en wet- en regelgeving.  
 
Inzage in eigen persoonsgegevens 
Friese Zaken geeft leden het recht de persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te 
verwijderen. Dit kan via het persoonlijke account op friesezaken.frl. Niet alle door Friese 
Zaken verzamelde persoonsgegevens zijn in te zien via het persoonlijke account. Op 
verzoek van het lid verstrekt Friese Zaken alle door Friese Zaken verzamelde 
persoonsgegevens.  
 
Daarnaast hebben leden het recht eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door 
Friese Zaken en hebben leden het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in 
dat een lid bij ons een verzoek kan indienen de persoonsgegevens naar het lid of een 
ander door het lid genoemde ontvanger te sturen. Indien een lid hier gebruik van wil 
maken kan hij of zij dit doen door een e-mail te sturen naar: secretariaat@friesezaken.frl 
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Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door het betreffende lid is gedaan, vraagt 
Friese Zaken het lid of de introduce een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek 
mee te sturen. Friese Zaken reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier 
weken, op het verzoek. 
Een aantal actieve leden binnen Friese Zaken hebben toegang tot de 
persoonsgegevens omdat dit noodzakelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van de 
functie (bijvoorbeeld ledencommissie/penningmeester). Alleen actieve leden die voor de 
uitoefening van hun functie krijgen toegang, overige leden hebben geen toegang tot de 
persoonsgegevens. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Friese Zaken neemt de privacy van haar leden en andere belanghebbenden serieus en 
beschermt de persoonsgegevens van haar leden. Friese Zaken neemt passende 
maatregelen om misbruik, oneigenlijk gebruik, verlies en ongewenste openbaarmaking 
tegen te gaan. Indien het lid en/of introducé het idee heeft dat zijn of haar gegevens niet 
goed wordt beschermd of bij een vermoeden van misbruik, kan dit gemeld worden via 
secretariaat@friesezaken.frl. 
 
Procedure bij datalekken 
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze 
(mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 
anderszins verwerkte persoonsgegevens. Indien u kennis hebt van een datalek of een 
mogelijk datalek vragen wij u hier zo snel mogelijk melding van te maken.  
 
Friese Zaken pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt 
die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te 
voorkomen. Conform de wet wordt een datalek zo nodig gemeld bij de Autoriteit 
persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn 
betrokken. 
 
Friese Zaken wijst er op dat stakeholders de mogelijkheid hebben een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

 
Dit privacy statement kan worden aangepast door Friese Zaken.  
De laatste update betreft 10 mei 2022 


