Wijkvereniging Benoordenhout –
Privacyverklaring AVG
Wijkvereniging Benoordenhout en uw privacy
In het kader van behartiging van onze statutaire doelstellingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij
willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord
op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Wijkvereniging Benoordenhout.
Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt
vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.
In deze privacyverklaring worden bepaalde woorden gebruikt die nadere verklaring vragen. Hieronder leest
u wat wij met deze woorden bedoelen:
•

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. De bekendste
persoonsgegevens

zijn

naam,

(email-)adres,

leeftijd

en

geboortedatum.

Ook

uw

Burgerservicenummer, IP-adres en telefoonnummer zijn persoonsgegevens.
•

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen,
maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Wijkvereniging Benoordenhout
E-mail: Secretaris@wvbn.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wijkvereniging Benoordenhout verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze
vereniging of deelneemt aan activiteiten die door ons worden georganiseerd.
Hieronder vindt u een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens:
•

Aanhef/geslacht

•

NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens

•

IBAN Bankrekeningnummer

•

Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
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In bijzondere gevallen (excursies) kan het voorkomen dat wij de onderstaande gegevens verwerken:
•

Identiteitsbewijzen (paspoort/rijbewijs)

Wijkvereniging Benoordenhout legt geen bijzondere persoonsgegevens vast (gegevens over ras,
godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, politieke voorkeur, lidmaatschap vakbond, genetische data,
biometrische data, criminele activiteiten, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens), tenzij dat
nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wijkvereniging Benoordenhout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•

Het afhandelen van uw betalingen waaronder inning van de contributie;

•

Verzenden van onze nieuwsbrief via e-mail of andere kanalen, om u te informeren over activiteiten
of ander nieuws gerelateerd aan de doelstellingen van de wijkvereniging;

•

Het organiseren van onze activiteiten, bijvoorbeeld in verband met vrijwilligerswerk en/of
deelnemers;

•

Het bijhouden van een historisch archief ter behoud van de overlevering van de Wijkvereniging.

Wij doen dit op de grondslag van toestemming van betrokkenen en omdat het noodzakelijk is om een
overeenkomst (lidmaatschap) uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wijkvereniging Benoordenhout neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Wijkvereniging Benoordenhout) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wijkvereniging Benoordenhout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij zullen daarnaast uw persoonsgegevens niet langer
bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent geen concrete bewaartermijnen voor
persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wel minimale en maximale bewaartermijnen staan.
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Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wij een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad.
Denk daarbij aan:
•

Leden;

•

Bewoners van de wijk;

•

Deelnemers van activiteiten;

•

Deelnemers aan excursies.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen. Dit doen wij uiteraard niet zonder
goede reden. Voor sommige werkzaamheden schakelen wij derde partijen in. Wij werken samen met
andere bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening. Denk hierbij aan het hosten van de website of
aan het uitvoeren van de financiële administratie. Wij maken alleen gebruik van derde partijen die
passende beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zij mogen uw
persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten en wij mogen uw gegevens niet
zomaar delen met deze partijen. Om dat te borgen, hebben wij verwerkersovereenkomsten met deze
partijen gesloten.

Dataverwerking buiten de EU
Uw persoonsgegevens worden ook buiten Europa verwerkt. Daarvoor gelden extra regels. Dat komt omdat
niet in alle landen dezelfde strenge privacyregels bestaan als in Europa.
Soms geven wij gegevens aan andere bedrijven of instanties buiten Europa. Bijvoorbeeld in het kader van
een cloud storage. Wij zorgen ervoor dat wij met deze partijen aparte overeenkomsten hebben gesloten die
voldoet aan Europese standaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wijkvereniging Benoordenhout gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Inzien, aanpassen en verwijderen
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U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een
computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
Secretaris@wvbn.nl.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wijkvereniging Benoordenhout heeft privacy hoog in het vaandel staan en neemt het beschermen van uw
gegevens serieus. Wijkvereniging Benoordenhout heeft passende maatregelen genomen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen ingebouwd, afgestemd op de gevoeligheid
van de informatie die we bewaren. Deze beveiligingen kunnen verschillen afhankelijk van de gevoeligheid,
indeling, locatie, hoeveelheid, verspreiding en op opslag van de persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wordt
gewijzigd. Wij raden u daarom aan de Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan
onze website. U treft een link aan naar de meest actuele versie van onze Privacyverklaring onderaan onze
website. Deze Privacyverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juni 2020.
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