Privacyverklaring
Dorpsbelangen te
Kollumerpomp
Vereniging Dorpsbelangen hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we informatie geven over hoe we
omgaan met persoonsgegevens. We willen er alles aan doen
om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens.
Vereniging Dorpsbelangen houdt zich in alle gevallen aan de
wet- en regel-geving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met
het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel en het type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die
gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt.
 vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 passende technische en organisatorische maatregelen
hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is.
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,
tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt.
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als Vereniging Dorpsbelangen te Kollumerpomp zijn wij
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u na het lezen van deze verklaring vragen heeft of
contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via:
dbdepomp@gmail.com .

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Dorpsbelangen
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 inschrijving als (nieuw) lid
 voor de verwerking van de contributiebetaling
Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van u vragen:







voornaam
tussenvoegsel
achternaam
adres
één of meerpersoonshuishouden
e-mailadres

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan
derden.
Bewaartermijn
Vereniging Dorpsbelangen bewaart persoonsgegevens niet
langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt.
Beveiliging
De persoonsgegevens worden bewaard op een USB-stick. Alleen
bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelangen te
Kollumerpomp hebben toegang tot de gegevens.
Website
De website heeft als doel informatie geven over het dorp, de
verschillende verenigingen en commissies. Tevens laat het zien
welke activiteiten en gebeurtenissen plaatsvinden, zoals de
feestweek. Hiertoe komen dan een aantal impressies op de site
te staan.
Het beheer is zodanig dat er wel foto's op komen om zicht te
geven op de verschillende activiteiten als ware het een verslag
in de krant, dus heeft het dan een journalistieke waarde.

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd in een bestuursbesluit.
De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Deze privacyverklaring is vastgesteld op: 4 september 2018
te Kollumerpomp

