PRIVACYBELEID VAN WOONVERENIGING DE VONK (maart 2020)
Artikel 1
1) Het Privacy beleid van WOONVERENIGING VAN OUDEREN DE VONK (hierna: De Vonk ) is van
toepassing op alle persoonsgegevens, die De Vonk verwerkt van haar leden, wachtlijsters (aspirant leden),
donateurs en andere betrokkenen.
2) Het is noodzakelijk om deze persoonsgegevens te verwerken om de gerechtvaardigde belangen van De Vonk,
haar leden en andere betrokkenen te behartigen.
3)Verwerking van persoonsgegevens van een betrokkene is slechts mogelijk indien de betrokkene daarvoor
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 2

Verantwoordelijke verwerker

1) Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Woonvereniging De Vonk , Johanna de Lestonnacstraat 8 , 6531KT Nijmegen, KvK nummer: V 40146470
Het Bestuur van De Vonk is bereikbaar op bovenstaand adres.
2) In het bestuur zijn de secretaris en de penningmeester gemachtigd mutaties in de persoonsgegevens aan te
brengen
Artikel 3
Welke gegevens worden verzameld en verwerkt
Voor- en achternaam

Geboortedatum

Telefoonnummers

Adressering

E-mailadressen
Bankrekeningnummers
Alle overige persoonsgegevens, die redelijkerwijs benodigd kunnen zijn voor de organisatie van De Vonk.

Artikel 4
Voor welke doeleinden wordt de verzamelde informatie gebruikt
De Vonk verwerkt de in artikel 3 vermelde genoemde persoonsgegevens hoofdzakelijk voor de volgende
doeleinden:
1) Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van betrokkene worden gebruikt voor contact over het
(aspirant) lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door haar/hem
aangevraagde informatie of het afhandelen van de haar/hem verkregen informatie.
2) Naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van
verenigingsstukken, zoals bestuurs- en vergaderverslagen, uitnodigingen en informatie over diensten en
activiteiten van ”De Vonk”.
3) Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld,
cursussen, trainingen, bestellingen of afgenomen diensten, af te wikkelen.
4) Naam en e-mailadres worden gebruikt om de notulen van bestuursvergaderingen van de Vonk aan
betrokkenen toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een melding aan het
secretariaat van De Vonk .
Artikel 5

Bewaartermijnen

De Vonk verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap van De Vonk en tot
maximaal een jaar na afloop daarvan . Voor alle andere gegevens bepaalt De Vonk hoe lang de gegevens nodig

zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. .Aansluitend worden de persoonsgegevens
vernietigd.

Artikel 6

Beveiligingsmaatregelen

2)De persoonsgegevens worden bewaard op het secretariaat van De Vonk en bij de werkgroepen, die gebruik
maken van deze gegevens.
2)Alle gegevens zijn opgeslagen in de databases van beveiligde computers.
3) Deze computers zijn beveiligd met een wachtwoord en uitgerust met betrouwbare antivirus software.
4) Van de bestanden worden regelmatig backups gemaakt.
.
Artikel 7
Inzagerecht, verwijdering en vragen/ klachten
1) Via het Bestuur van De Vonk kan betrokkene verzoeken om diens persoonsgegevens in te zien, te
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Vonk zal het verzoek in behandeling nemen en betrokkene binnen
een maand na ontvangst hierover informeren.
2) Indien betrokkene bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van diens persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan deze eveneens contact opnemen met het Bestuur.
3) Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het Bestuur van
De Vonk.
Artikel 8

Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via het Bestuur en in een Algemene
Ledenvergadering bekend gemaakt.

TOESTEMMING
Indien je lid of wachtlijster wordt of bent van De Vonk , daaraan een donatie doet dan wel om een andere reden
aan “DE VONK” persoonsgegevens verstrekt, word je uitdrukkelijk toestemming gevraagd om deze
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Ik geef hierbij toestemming aan “De Vonk” om mijn persoonsgegevens, zoals vermeld in artikel 3 van het
PRIVACYBELEID VAN WOONVERENIGING DE VONK in de lijn van dat beleid te verwerken.
Naam : …………………………………………………………………………………………………..
Datum: ……………………Plaats:………………………….. Handtekening:…………………………

