Privacybeleid
Volkstuindersvereniging "De Amateur" Krimpen a/d IJssel
(versie 1 augustus 2018)
Volkstuindersvereniging “De Amateur”, hierna te noemen “de vereniging” hecht eraan te handelen volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
De persoonlijke gegevens van leden, vrijwilligers, donateurs en relaties worden daarom met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Welke (persoons)gegevens verzamelen we.
De belangrijkste reden om persoonsgegevens te verzamelen is om het contact tussen u en het verenigingsbestuur en tussen u en de overige leden en
kandidaat-tuinders onderling mogelijk te maken en soepel te laten verlopen.
Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verzameld en opgeslagen.
– voorletter(s), achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres.
– geslacht
– geboortedatum
– correspondentieadres
– roepnaam en de roepnaam van uw eventuele tuinpartner
– banknummer
– handtekening
– datum inschrijving, datum uitschrijving
– tuinnummer
– bedrijfsnaam (bij adverteerders)
– beroep en/of hobby's
– soort lid: kandidaat-tuinder, gewoon lid, bestuurslid, commissielid, vrijwilliger
– IP-adres na uw bezoek van onze website
Hoe worden de gegevens verkregen.
De gegevens worden desgevraagd of ongevraagd verkregen door contacten tussen u en het bestuur of gedelegeerden daarvan binnen de vereniging.
De contacten kunnen van allerlei aard zijn zoals mondeling, telefonisch, per e-mail, per brief en onder andere in de volgende situaties.
– bij inschrijving als kandidaat-tuinder of verenigingslid, donateur of adverteerder
– bij contacten tussen leden onderling.
– bij aankopen, in onze verenigingswinkel, kantine en activiteiten op het complex.
– bij uw activiteiten op internet en de website van de vereniging zoals het plaatsen van foto's en reviews en het bezoeken van de website.
– bij interviews ten behoeve van het verenigingsblad
Als u gegevens over anderen aan de vereniging verstrekt, bijvoorbeeld bij medegebruik van een tuin of toegang tot de tuin, dan dient u na te gaan of de
persoon waarvan u de gegevens aan ons verstrekt er mee akkoord gaat dat u zijn of haar gegevens aan ons verstrekt voor gebruik in
overeenstemming met dit privacybeleid.
Hoe worden uw gegevens gebruikt.
Uw gegevens worden gebruikt voor communicatie met u over uw lidmaatschap en inzetbaarheid, voor bestuursmededelingen, voor gebruik in het
jaarverslag en het verenigingsblad, voor de incasso van de verschuldigde gelden voor contributie, waterverbruik, verzekeringspremies, geleverde
goederen en andere vorderingen. Voor betaling van door u ingediende declaraties. Voor het bijhouden van bezoekersaantallen van onze website. Bij
geschillen, bij opsporing van overtredingen en misdrijven en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Het verenigingsblad wordt gepubliceerd
op de website.
Wanneer u geen enkele relatie heeft met onze vereniging en een vraag stelt via e-mail dan wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt en tijdelijk
bewaard om u te antwoorden.
In onze website kunnen koppelingen opgenomen zijn naar websites die niet door de vereniging worden beheerd. De vereniging heeft geen invloed op
de wijze waarop deze websites met uw gegevens omgaan. Van de verkregen IP-adressen wordt geen gebruik gemaakt.
Hoelang worden uw gegevens bewaard.
Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om met u te communiceren en/of uw lidmaatschap te ondersteunen. Gegevens, met name
lidmaatschapsgegevens, die van belang zijn om te archiveren, bijvoorbeeld om gegevens na te zoeken ten behoeve van jubilea, blijven altijd bewaard,
mits de wet dit toelaat.
Toegang tot uw gegevens.
Uw gegevens zijn toegankelijk voor de personen en functionarissen binnen de vereniging die uw gegevens ten behoeve van verenigingsdoeleinden
gebruiken. Uw gegevens zullen verstrekt worden aan externe leveranciers of dienstverleners indien dit noodzakelijk is voor een correcte
dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een afleveradres bekend moet zijn.
Gegevens op de publicatieborden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.
Gegevens op de website van de vereniging zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Wij zullen uw gegevens verstrekken aan regelgevende of
wetshandhavende instanties, echter uitsluitend ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen.
Werkroosters die op algemeen toegankelijke plaatsen zoals website en publicatieborden getoond worden bevatten geen naam- en adresgegevens
maar uitsluitend tuinnummers.
Naam- en adresgegevens en voor publicatie verstrekte telefoonnummers en e-mailadressen van bestuursleden, leden van de redactiecommissie en
coördinatoren van commissies worden als openbaar beschouwd.
Inzage, wijziging en verwijderen van uw gegevens.
U heeft het recht om alle gegevens die over u zijn opgeslagen in te zien en waar deze onjuist zijn te wijzigen.
U heeft het recht om alle gegevens over u te laten verwijderen, hiervoor dient u een schriftelijke verklaring te overleggen waarin uw identiteit is
vastgelegd. Deze verklaring wordt opgenomen in het verenigingsarchief.
Voor inzage, wijziging of verwijderen van uw gegevens kunt u zich wenden tot het bestuur van Volkstuindersvereniging “De Amateur”.
Bescherming van uw gegevens.
Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt door het bestuur of de door het bestuur geautoriseerde gegevensverwerker(s), bijvoorbeeld een externe
penningmeester.
Uw gegevens zijn opgeslagen in digitale en papieren bestanden.
Digitale bestanden kunnen opgeslagen zijn zowel “in the cloud” als op een gegevensdrager die uitsluitend in het bezit is van het verenigingsbestuur. De
gegevensdrager bevindt zich in een door een virusscanner en firewall afgeschermd medium waarvan de inlogcodes uitsluitend bij bestuursleden of de
geautoriseerde(n) bekend zijn.
Papieren bestanden bevinden zich in afgesloten opbergruimten, uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden of geautoriseerde(n).

