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Inleiding
In dit reglement is vastgelegd op welke wijze het bestuur van Vereniging Dorpsraad Rondom
de Plassen en haar leden omgaan met persoonsgegevens. De vereniging draagt zorg voor de
vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van haar leden, inwoners en derden.
Iedereen mag erop vertrouwen dat Vereniging Dorpsraad Rondom de Plassen
persoonsgegevens behoorlijk, correct, terughoudend, veilig en op een transparante wijze
verwerkt conform de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1. Begrippen.
1. Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen, zoals vermeld staat in de statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
2. Leden zijn alle betalende en niet-betalende leden van de vereniging.
3. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of
identificeerbaar natuurlijk persoon: bijvoorbeeld voor- en achternaam, postadres, emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer.
4. Onder vereniging wordt verstaan Vereniging Dorpsraad Rondom de Plassen, zoals
vastgelegd in de Statuten van 24 augustus 2011.
5. Inschrijfformulier is het inschrijfformulier voor lidmaatschap van Vereniging Dorpsraad
Rondom de Plassen.
6. Het Huishoudelijke Reglement is het reglement dat is vastgesteld ingevolge artikel 18 van
de Statuten van de vereniging.
7. De ledenadministratie betreft de digitale ledenadministratie van de vereniging.

Artikel 2. Verwerking van de persoonsgegevens.
1. De in artikel 1 onder punt 3 genoemde gegevens worden door de vereniging verwerkt en
beheerd en behoeve van de doelstelling van de vereniging zoals verwoord in artikel 2 van
de Statuten van de vereniging.
2. De vereniging heeft deze persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de taken die
verbonden zijn aan haar doelstelling zoals:
a. Het uitnodigen voor de ledenvergadering (e-mailadres en/of postadres);
b. Het uitnodigen voor de activiteiten zoals cursussen en evenementen (e-mailadres
en/of postadres, telefoonnummer);
c. Het doen van mededelingen die de vereniging betreffen;
d. Contact opnemen bij lief en leed door een kaart te kunnen sturen of attentie te
kunnen geven (postadres);
e. Om snel contact op te kunnen nemen bij eventuele calamiteiten (telefoonnummer);
f. Het verzorgen van overige correspondentie aan leden (e-mailadres en/of
postadres).
3. De persoonsgegevens worden beheerd door de penningmeester en/of het bestuurslid van
de vereniging die is belast met de ledenadministratie van de vereniging.
4. De gegevens worden verwerkt, aangepast, opgeslagen en bijgehouden in de
ledenadministratie van de vereniging en vervolgens digitaal en in een fysiek dossier
gearchiveerd.
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5. De penningmeester/het bestuurslid houdt gegevens in de ledenadministratie digitaal bij en
voert mutaties door ten behoeve van de werkgroepen en projectgroepen.
6. Als de penningmeester/het bestuurslid een back-up of export maakt, gebeurt dat op de
eigen computer in een digitaal beveiligde omgeving.

Artikel 3. Bewaren van de persoonsgegevens.
1. De bewaartermijn van het papieren en digitale inschrijfformulier is maximaal één
kalenderjaar na opzegging.
2. Persoonsgegevens zullen nooit op een digitale gegevensdrager zoals een USB-stick
worden opgeslagen, vanwege het gevaar van verlies.
3. Persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging.

Artikel 4. Verstrekken van de persoonsgegevens.
1. Persoonsgegevens van leden worden NIET aan derden verstrekt.
2. De persoonsgegevens worden desgevraagd gedeeld met de bestuursleden.
3. Bij het versturen van berichten aan meerdere leden tegelijkertijd wordt er altijd gebruik
gemaakt van de BCC-optie, zodat het mailadres niet zichtbaar is voor andere leden.

Artikel 5. Rechten van een lid en andere
betrokkenen.
1. Een lid heeft altijd het recht aan de vereniging te vragen welke op hem of haar betrekking
hebbende persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ze worden opgeslagen. Uiterlijk
binnen vier weken wordt inzage verstrekt. Daarnaast kunnen leden en andere personen
wiens persoonsgegevens door de vereniging worden verwerkt, gebruik maken van de
overige rechten die zijn opgenomen in hoofdstuk III van de AVG, zoals het recht op
rectificatie, het wissen van persoonsgegevens en het indienen van bezwaar.
2. Een lid geeft actief en ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken en opslaan van de
persoonsgegevens door op het inschrijfformulier hiervoor akkoord te gaan.. Als een lid dit
niet doet, is er dus geen toestemming gegeven voor het verwerken en opslaan van de
persoonsgegevens. Het bestuur kan dan besluiten om het lidmaatschap van het betreffende
lid te beëindigen. Voor de leden die zich hebben opgegeven vóór vaststelling van dit
Reglement zal een e-mail worden verzonden met de mededeling dat zij zonder
tegenbericht binnen 4 weken na verzending van de e-mail akkoord gaan met het gestelde
in lid 2 van dit artikel.
3. Een lid kan altijd de toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken.

Artikel 6. Algemene ledenvergadering vs privacy.
1. Het waarborgen van de privacy en de werking van dit reglement is jaarlijks een vast
agendapunt van de algemene ledenvergadering.
2. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verslag uitbrengen.
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Artikel 7. Verwerkingsregister.
De vereniging houdt een register bij van de verwerkingen van persoonsgegevens conform
artikel 30 AVG.

Artikel 8. Website.
1. De website van de vereniging kan verwijzingen (bijv. hyperlink, button of banner)
bevatten naar andere sites.
2. De vereniging hoeft niet automatisch verbonden te zijn met deze website of de eigenaren
daarvan.
3. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de naleving van de AVG door deze derden.
4. Geïnteresseerden kunnen op de website zich registreren om via de mail op de hoogte te
worden gebracht van nieuwe berichten.
5. Voor het bepaalde in lid 4 worden naam en e-mailadres geregistreerd in de database van
de website.
6. Geregistreerde personen kunnen zich ten alle tijden weer uitschrijven voor de e-mail
updates.

Artikel 9. Datalek.
1. Bij een schending van rechten van leden en andere personen wiens persoonsgegevens
door de vereniging worden verwerkt, zoals het lekken van persoonsgegevens, zal
afhankelijk van de gevolgen voor deze personen de Autoriteit Persoonsgegevens binnen
72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.
2. In ieder geval zullen de betrokken leden direct in kennis worden gesteld van het bepaalde
in lid 1 van dit artikel.
3. De penningmeester of het bestuurslid dat belast is met de ledenadministratie zal een
registratie van de genomen acties bijhouden.
4. De vereniging stelt een protocol op hoe men om dient te gaan met een datalek.

Artikel 10. Sancties.
Overtreding van dit privacyreglement kan voor bestuursleden en leden van de vereniging
betekenen dat er passende maatregelen worden getroffen

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden.
In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van
dit privacyreglement beslist het bestuur conform de AVG.

Artikel 12. Openbaarmaking en inwerkingtreding.
Dit privacyreglement wordt verstrekt of ter beschikking gesteld aan alle leden van de
vereniging. Het privacyreglement treedt in werking op 28 januari 2020.
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Artikel 13. Slotbepaling.
Onverminderd het bepaalde in dit privacyreglement, zal op het verwerken van
persoonsgegevens de AVG van toepassing zijn.
Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van de dorpsvereniging Rondom de Plassen
op 28 januari 2020.
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