Privacy Protocol Dorpsraad Dirksland
Algemeen
In dit Privacy Protocol informeert de Dorpsraad Dirksland u over de wijze waarop de Dorpsraad
persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en
andere informatie over hoe de Dorpsraad omgaat met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan
een individu kunnen worden gekoppeld.
Het Privacy Protocol is van toepassing op alle handelingen van de Dorpsraad Dirksland inzake
persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Dorpsraad Dirksland verzamelt en verwerkt
persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving.
De Dorpsraad Dirksland
De Dorpsraad Dirksland is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de
activiteiten die in dit Privacy Protocol worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met de Dorpsraad,
gebruik dan de contactgegevens die onderaan dit Privacy Protocol zijn opgenomen.

Voor welke doeleinden verzamelt de Dorpsraad Dirksland uw persoonsgegevens?
De Dorpsraad verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden (individuen) voor
het beheren van de (leden)administratie, het ontvangen van donaties en het beheren van de financiële
administratie.

Leden
Als u lid bent, gebruikt de Dorpsraad uw telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres om u te
informeren over:





Het bijwonen van algemene en bijzondere (leden)vergaderingen;
Het vragen actief deel te nemen aan de projecten welke door de Dorpsraad geleid worden;
Informatie en kennis te vragen die gebruikt wordt als input voor de projecten die de Dorpsraad wil
uitvoeren.
Leden en donateurs







Meer in detail, verwerkt de Dorpsraad uw telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens en emailadres voor:
Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van
contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten;
Het verzenden van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
Het beheren van de ledenadministratie;
Het beheren van de financiële administratie.
Leden, donateurs en belangstellenden





De Dorpsraad gebruikt het door u verstrekte e-mailadres om:
U uit te nodigen voor bijeenkomsten die de Dorpsraad organiseert;
U terug te koppelen (notulen) wat er tijdens de bijeenkomsten is besproken;
U te informeren bij belangrijke onderwerpen in het Dorp c.q. omgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Dorpsraad?





De Dorpsraad verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurs. De
Dorpsraad verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verzameld.
De categorieën persoonsgegevens die de Dorpsraad verwerkt zijn:
Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
Lidmaatschap gegevens (zoals gegevens betreffende functies binnen het bestuur c.q. aandachtsgebieden).

Privacy Protocol Dorpsraad Dirksland
Wie hebben toegang tot de ledenadministratie van de Dorpsraad?
De secretaris heeft toegang tot de ledenadministratie van de Dorpsraad. Tevens heeft de penningmeester toegang tot bepaalde delen van de ledenadministratie die nodig zijn voor de financiële administratie.
De secretaris en penningmeester worden benoemd door de ledenvergadering van Dorpsraad.

Hoe gaat de Dorpsraad om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?
De Dorpsraad legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Binnen de Dorpsraad bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten
van de Dorpsraad.

Hoe lang bewaart de Dorpsraad uw persoonsgegevens?
De Dorpsraad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn door beëindiging van het lidmaatschap c.q.
belangstellende, worden deze verwijderd.
Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?
Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen.
Dit kunt u doen via secretariaat@dorpsraaddirksland.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat
om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot
beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
Heeft u een vraag of verzoek?
Voor vragen over het Privacy Protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Dorpsraad dan kunt
u contact opnemen met het secretariaat.
Wijzigingen in het Privacy & Protocol
De Dorpsraad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy & Protocol. Wij
adviseren u het Privacy & Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte
bent.
Dit Privacy & Protocol is voor het laatst aangepast op 2 juli 2018.

Privacy statement
Een PDF versie van dit privacy statement kun je downloaden op de website van de Dorpsraad
(www.dorpsraaddirksland.nl)

