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PRIVACYVERKLARING VAKORGANISATIE ONAFHANKELIJK RET-PERSONEEL  

Algemeen  
Vakorganisatie onafhankelijk RET-personeel (“VOR”) heeft als vakbond voor het RET-personeel ten doel het 
bevorderen van onafhankelijke inspraak en het behartigen van zowel de persoonlijke als gemeenschappelijke 
belangen van haar vakbondsleden in arbeidsvoorwaardelijke sfeer. De VOR is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De VOR vindt de 
bescherming van jouw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring is beschreven welke 
persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld, waarom deze gegevens worden verzameld, hoe daar door 
de VOR mee wordt omgegaan en welke rechten je hebt. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt 
op 11 mei 2022.  
 
De VOR behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Je wordt daarom 
aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke 
wijzigingen in het beleid van de VOR inzake privacy, zal er hierover een duidelijke kennisgeving op onze 
website worden geplaatst.  
 
Welke persoonsgegevens verwerkt de VOR?  
De VOR verwerkt persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt door inschrijving als vakbondslid via onze 
website (https://vor-rotterdam.nl/vor-lid-worden/). Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die 
toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. 
De VOR gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn 
verkregen. 
 
De VOR verwerkt de volgende persoonsgegevens:  
• Voor- en achternaam; 
• Geboortedatum; 
• Geslacht;  
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer;  
• E-mailadres; 
• Bankgegevens; 
• Personeelsnummer van de RET en de afdeling waar je werkzaam bent (waaronder ook valt wie je 

leidinggevende is); 
• Vakbondslidmaatschap en VOR-lidmaatschapsnummer.  

 
Waarom verwerkt de VOR persoonsgegevens?  
De VOR verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

a. Voor het registreren, uitschrijven en uitvoeren van jouw lidmaatschap (waaronder bijvoorbeeld ook 
valt het incasseren van het jaarlijkse of maandelijkse contributiebedrag). Hiervoor gebruiken wij je 
volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam; 
• Geboortedatum;  
• Geslacht; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer;  
• E-mailadres; 
• Bankgegevens;  
• Personeelsnummer van de RET en de afdeling waar je werkzaam bent (waaronder ook valt 

wie je leidinggevende is); 
• Vakbondslidmaatschap en VOR-lidmaatschapsnummer. 

b. Voor het (per e-mail) verzenden van de VOR nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij je volgende 
gegevens: 

• Voor- en achternaam; 
• E-mailadres. 
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c. Voor het verzenden van (eventuele) fysieke post. Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens: 
• Voor- en achternaam; 
• Adresgegevens.  

d. Om contact met je op te nemen als dit nodig is om de VOR-dienstverlening uit te kunnen voeren. 
Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Adresgegevens. 

e. Voor aanmelding van vakbondsleden voor en de uitvoering van de individuele belangenbehartiging 
en juridische ondersteuning inzake arbeidsrecht (het bijstaan van vakbondsleden in 
werkgeversgeschillen). Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens:  

• Voor- en achternaam;  
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Adresgegevens; 
• Personeelsnummer van de RET en afdeling waar je werkzaam bent (waaronder ook valt 

wie je leidinggevende is);  
• Vakbondslidmaatschap en VOR-lidmaatschapsnummer.  

f. Voor het kunnen berekenen van het belastingvoordeel door de Rotterdamse Electrische Tram N.V. 
(“RET”) dat door de RET jaarlijks wordt toegepast op je salarisstrook in de maand december. 
Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens, die jaarlijks met de RET worden gedeeld, zodat de 
RET het belastingvoordeel op jouw salarisstrook kan doorvoeren:  

• Voor- en achternaam;  
• Personeelsnummer; 
• Jaarlijks contributiebedrag.  

g. Voor de uitgifte van de vakbondsverlofbriefjes door de RET waar vakbondsleden als is voldaan aan 
bepaalde vereisten jaarlijks recht op kunnen hebben conform de cao RET N.V. Hiervoor gebruiken 
wij je volgende gegevens, die met de RET worden gedeeld, zodat de RET de vakbondsverlofbriefjes 
kan toekennen:  

• Voor- en achternaam; 
• Personeelsnummer. 

h. Voor de promotie van de Ondernemingsraad-verkiezingen van de RET. Hiervoor gebruiken wij je 
volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam;  
• E-mailadres.  

i. Voor het in geval van bijvoorbeeld ziekte kunnen versturen van “presentjes”. Hiervoor gebruiken wij  
(f)je volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam; 
• Geslacht; 
• Adresgegevens.  

 
De VOR mag alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden 
heet een grondslag. De verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doelen doet de 
VOR op basis van de grondslag toestemming en omdat het noodzakelijk is ter uitvoering van een 
overeenkomst en/of het vakbondslidmaatschap.  
 
Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is 
verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het 
geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.  
 
Deelt de VOR jouw gegevens met derden?  
In bepaalde situaties deelt de VOR jouw persoonsgegevens met derden (andere partijen) om haar taken uit 
te kunnen voeren. De VOR verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren 
van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   
 
In ieder geval worden voor de hiervoor genoemde doelen onder f en g jouw persoonsgegevens gedeeld met 
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de RET. De RET heeft deze gegevens nodig om de hiervoor genoemde doelen te kunnen verwezenlijken.  
De VOR verkoopt jouw gegevens niet aan derden.   
 
Indien de VOR verplicht is gegevens door te geven aan derden in het buitenland, zal worden nagegaan of er 
voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat 
binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er daarom persoonsgegevens worden 
doorgegeven naar een organisatie binnen de EU (en de EER), dan is voldoende dat de betreffende 
organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de 
EU gelden aparte regels. De hoofdregel die de VOR daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen 
worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau. Indien de VOR gegevens buiten 
de EU deelt, informeren wij hier jou apart over.  
 
Hoe lang bewaart de VOR jouw gegevens?   
De VOR bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens 
verwerken. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden 
vernietigd. Jouw gegevens worden in ieder geval bewaard voor zolang je lid bent bij de VOR. Voor sommige 
gegevens kan een langere bewaartermijn gelden, bijvoorbeeld op grond van wetgeving.  
 
Wat zijn jouw rechten?  
Iedereen heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 
de verwerking van jouw persoonsgegevens door de VOR.   
 
Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dat betekent dat je bij ons een verzoek 
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een 
andere, door u genoemde organisatie, te sturen. De VOR moet zich er in dit geval op voorhand wel van 
verzekeren dat een dergelijk verzoek ook daadwerkelijk van de betrokkene afkomstig is. Dit betekent dat wij 
jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy 
vragen wij jou om in deze kopie je gegevens – met uitzondering van je voor- en achternaam – zwart te 
markeren.   
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar vor-rotterdam@outlook.com. De VOR doet haar best zo spoedig mogelijk op deze verzoeken te 
reageren.  
 
Indien je vindt dat de VOR niet op correcte wijze met je persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij jou 
om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Hoe beveiligen we jouw gegevens?   
De VOR neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. De VOR neemt ook organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die zij verwerkt te 
beveiligen. Een voorbeeld hiervan is dat alleen daartoe bevoegde bestuursleden van de VOR – uitsluitend 
na autorisatie van het daartoe bevoegde bestuurslid – jouw gegevens mogen inzien en alleen voor zover dat 
noodzakelijk is om hun taken uit te voeren. Zonder autorisatie kunnen bestuursleden de gegevens niet inzien. 
Ook volgen de bestuursleden regelmatig cursussen inzake privacy om het beveiligingsbewustzijn te 
bevorderen.  
 
Individuele belangenbehartigers van de VOR waarvoor het voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is 
om persoonsgegevens te verwerken (zie het hiervoor genoemde doel (e)), dienen eveneens voor inzage in 
de persoonsgegevens door het daartoe bevoegde bestuurslid geautoriseerd te worden. Uitsluitend de 
individuele belangenbehartiger die daartoe geautoriseerd is, kan de betreffende persoonsgegevens inzien en 
verwerken. Ook hiervoor geldt dat individuele belangenbehartigers alleen gegevens kunnen inzien die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Individuele belangenbehartigers kunnen dus slechts de 
gegevens inzien die voor het specifieke dossier dat zij in behandeling hebben noodzakelijk zijn.   
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Voordat de bevoegde personen  bovendien de gegevens kunnen inzien in de ledenadministratie moet altijd 
worden ingelogd met een uniek wachtwoord dat per inlog wordt aangemaakt.    
 
Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met de VOR via vor-rotterdam@outlook.com.    

Cookies  
Op de website van de VOR (https://vor-rotterdam.nl/) worden zogeheten “cookies” geplaatst teneinde het 
gebruiksgemak van de website te vergroten. De website van de VOR maakt uitsluitend gebruik van cookies 
voor functionele doeleinden. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zonder 
deze cookies kunnen sommige functies niet meer functioneren. Tevens kunnen deze cookies gebruikt worden 
om tijdelijk voorkeuren op te slaan, waardoor het gebruiksgemak van de website vergroot wordt.  
 
Daarnaast zijn er op de website zogenoemde “social media cookies”. Dit zijn cookies die worden gebruikt om 
een website met een social media platform te verbinden (te denken valt aan Facebook, Twitter, YouTube, 
LinkedIn).       
 
Meer informatie over cookies en het verwijderen daarvan is te vinden op: 
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies  
en: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.   
 
Wanneer je cookies uitschakelt, kan je mogelijk niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik 
maken. Dit kan dan ook het gebruiksgemak van de website beïnvloeden. Daarnaast heeft het weigeren van 
cookies alleen gevolgen op de browser en de computer waarop je deze handelingen uitvoert. Je kan zelf de 
keuze maken om cookies in je browser of computer uit te schakelen of te verwijderen.   
 
Verwerkers 
Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het 
verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. De VOR kan voor het 
verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers. In dat geval sluit de VOR een 
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke vereisten  
 
Contactgegevens 
Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de VOR? Neem dan gerust contact op via: 
vor-rotterdam@outlook.com of via het contactformulier op onze website: https://vor-rotterdam.nl/contact/.  

De adresgegevens van de VOR zijn:   
Postbus 24417   
3007 DK Rotterdam  


