Volkstuinvereniging Lochem
De Berkelhoek

Privacyverklaring

Opslag en verwerking van gegevens
Jouw persoonsgegevens worden vastgelegd wanneer je aspirant-lid, lid of donateur wordt van
Volkstuinvereniging Lochem – De Berkelhoek. De vereniging gebruikt jouw gegevens voor het
uitvoeren van je aanmelding. Wij delen jouw gegevens niet met derden.
Doeleinden van de verwerking en opslag
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de vereniging jouw gegevens verzamelt en verwerkt:
• Wanneer je aspirant-lid bent om je te kunnen informeren over de beschikbaarheid van nieuwe
tuinen.
• Om leden te informeren over activiteiten, zoals uitnodigingen voor ledenvergaderingen, oproep
voor deelname aan commissies, etc.
• Om facturen te kunnen versturen naar de leden ten aanzien van contributies, tuinhuur en
overige afgenomen diensten.
Soort gegevens
Voor de administratie verwerkt het bestuur gegevens van leden, aspirant-leden en donateurs. Het
gaat hierbij om:
• NAW-gegevens (Naam-Adres-Woonplaats) voor het bezorgen van post.
• E-mailadressen en eventuele andere social-media accounts voor versturen van berichten en
uitnodigingen.
• Financiële gegevens (bankrekeningnummer), ten behoeve van de betalingen.
Gegevens wijzigen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten
corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van je naam en adres. Je
e-mail kun je richten aan de secretaris van de vereniging.
Verwijderen van gegevens
Alle verzamelde gegevens, zoals hierboven genoemd, worden tijdens je lidmaatschap en daarna door
de volkstuinvereniging 7 jaar bewaard. Dit betreft de wettelijke (administratieve) bewaarplicht voor
verenigingen. Na de 7 jaar verwijderen we jouw gegevens. Wanneer je geen lid meer bent, worden
jouw bij ons bekende gegevens alleen vanwege de bewaarplicht nog opgeslagen en verder niet
gebruikt.
Wijzigen van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan door het bestuur te allen tijde worden gewijzigd, na
goedkeuring (met gewone meerderheid van stemmen) in de ledenvergadering.
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