LEIJPARK 23. 5022 AX TILBURG.

Tilburg, mei 2018

PRIV
ACY POLICY VOLKSTUINDERSVERENIGING LEIJPARK:
Volkstuindersvereniging Leijpark hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij
in ieder geval:
•
•
•
•
•

•

Uw persoonsgegeven verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy.
Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. (met name van toepassing voor nieuwe leden).
Passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, met name de Gemeente en de
Ovat
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Als Volkstuindersvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in
algemenere zin vragen heeft hierover, neem dan gerust contact op met een van onze
bestuursleden.

Verwerking van persoonsgegevens van onze leden.

Grondslag van deze persoonsgegevens is het afsluiten van een lidmaatschap van onze
vereniging.
Voor de bovenstaande doelstellingen worden alleen de volgende persoonsgegevens verwerkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naam en voornaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Geslacht
Tuinnummer(s)
Bank-en giro gegevens
Meedoenregeling gegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Volkstuindersvereniging Leijpark opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking en worden verwijderd uiterlijk na twee jaren nadat
het lidmaatschap is beëindigd
Beveiliging:
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
onrechtmatig gebruik door:
•

•
•

•

Het bestuur is geïnformeerd over het belang van deze bescherming, zodat uw
gegevens alleen gebruikt kunnen worden voor: de leden-/ en financiële administratie
en het secretariaat.
Wij een gebruikersnaam en wachtwoord hanteren op onze systemen en op onze
website
Wij back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
technische incidenten.

De verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris is dhr. L. Geers

