Privacybeleid Vereniging Waardeiland
Vastgesteld door het bestuur op 9 mei 2018.
Aanleiding
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat
betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.
De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer.
Vereniging Waardeiland wil graag voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen voor de
omgang met uw persoonsgegevens. In ons hier beschreven privacybeleid kunt u lezen
hoe wij om gaan met uw NAW 1-gegevens en waar we ze voor gebruiken. De
belangrijkste wijzigingen zijn dat onze vereniging aantoonbaar moeten kunnen maken
dat zij toestemming heeft om uw persoonsgegevens te verwerken en dat wij een
functionaris gegevensbescherming hebben benoemd. De functionaris
gegevensbescherming is de secretaris van het bestuur. Hij is te bereiken via e-mail
adres secretaris@waardeiland.nl.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij:
Uw NAW- gegevens, e-mail adres, bankrekeningnummer en telefoonnummer.
Foto’s van u gebruiken en bewaren wij alleen met uw toestemming. Als u dat liever niet
heeft kunt u dit kenbaar maken, dan zullen wij dat vanzelfsprekend respecteren. Foto’s
van onze leden publiceren wij alleen op het besloten (voor onze leden toegankelijke)
deel van onze website. Als er bij verenigingsactiviteiten foto’s worden genomen kunt u
altijd kenbaar maken dat u niet op de foto wil. En ook achteraf, als u uzelf terugziet op
een foto die wij gemaakt hebben en op onze website hebben gezet, kunt u altijd achteraf
vragen om uw foto te verwijderen.
Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens:
Voor onze ledenadministratie hebben we vaak uw NAW-gegevens nodig.
Daarmee kunnen we u informeren, uitnodigen voor evenementen, facturen verzenden
etc. Wij slaan deze gegevens op in onze leden en financiële administratie, zodat wij u
als lid van onze vereniging van dienst kunnen zijn.
Vereniging Waardeiland heeft deze gegevens nodig voor het afhandelen van de
contributiebetalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief en om in contact met u te
kunnen treden over verenigingszaken en activiteiten.
Hoe verzamelen we deze gegevens:
Via uw aanmelding als lid en uw aanmelding voor deelname aan onze
verenigingsactiviteiten.
Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:
Wij slaan uw gegevens op in onze ledenadministratie en financiële administratie en op
onze website (in het besloten deel dat alleen toegankelijk is voor de leden van het
bestuur).
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De afkorting NAW staat voor: Naam, Adres en Woonplaatsgegevens.

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van onze
verenigingsactiviteiten, met de provider van de verenigingswebsite (waarmee wij een
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten die ziet op een strenge beveiliging van de
te verwerken gegevens) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens
worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.
Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:
Vereniging Waardeiland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een
bewaartermijn tot het einde van uw lidmaatschap met een verlenging van 12 maanden.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
Vereniging Waardeiland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan onze 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. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
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
Vereniging Waardeiland.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar de secretaris van het bestuur, via e-mail adres
secretaris@waardeiland.nl.

