
Privacyverklaring OVV Fietsenmarkt 
In het kader van de dienstverlening die wij verrichten rondom de Fietsenmarkt verwerken wij uw 
persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan. 

Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door de Oud Voortrekkers Vereniging Mierlo (hierna het OVV), 
gevestigd aan de Dwerguil 2, 5731 XD te Mierlo (KvK 17153493) en namens het bestuur vertegenwoordigd 
door Joris Teuwen. Wij zijn bereikbaar via info@ovv-mierlo.nl.  
  
Uw persoonsgegevens worden verkregen door het invullen van het inschrijfformulier voor de fiets die u ter 
verkoop aanbiedt. 

Persoonsgegevens 
Het OVV verwerkt de volgende persoonsgegevens: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer 
en Gegevens van over de fiets die u ter verkoop aanbiedt. 

Doeleinden 
Het OVV verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend om u als eigenaar van de aangeboden fiets te kunnen 
identificeren of om contact met u op te nemen over uw fiets. 

Verstrekking aan derden 
Het OVV zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij het OVV aan een wettelijke 
verplichting moet voldoen. 

Gegevensverwerking 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend op het inschrijfformulier vastgelegd en uitsluitend verwerkt 
binnen Nederland en dus binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 

Bewaringstermijn 
De inschrijfformulieren met uw persoonsgegevens worden maximaal 1 jaar bewaard en dan vernietigd. 

Beveiliging 
De inschrijfformulieren worden gedurende de fietsenmarkt continue bewaakt door minimaal één lid van 
het OVV. Na de fietsenmarkt worden de inschrijfformulieren bewaard in een ordner in een afgesloten 
ruimte. 

Uw Rechten 
U heeft het recht om aan het OVV een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Wij verzoeken 
u hiervoor contact op te nemen met onze secretaris (zie hiervoor). Hierna zult u binnen 1 maand een 
overzicht van uw persoonsgegevens ontvangen waarna u kunt verzoeken om deze gegevens aan te passen 
of te verwijderen. 

Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.  
Het OVV kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website 
(https://www.ovv-mierlo.nl) gepubliceerd. 


	Contactgegevens
	Persoonsgegevens
	Doeleinden
	Verstrekking aan derden
	Gegevensverwerking
	Bewaringstermijn
	Beveiliging
	Uw Rechten
	Wijzigingen privacyverklaring

