Privacy beleid
Vanaf 25 mei 2018 zijn verenigingen wettelijk verplicht om rekenschap te geven van welke
persoonsgegevensbeheerd en verwerkt worden. De wet (AVG) beoogt de privacy van individuen
beter te beschermen in een gedigitaliseerde wereld waarin databestanden veelvuldig worden
uitgewisseld.
De Driehoek zal zorgvuldig omgaan met uw privacygegevens. De volgende persoonlijke gegevens
verzamelen wij van onze leden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de vereniging te laten
functioneren.
- achternaam en initialen
- woonadres
- emailadres en telefoonnummer
- betalingsgegevens i.v.m. de jaarlijkse nota. Uw betalingsgegevens zijn alleen bekend bij de
penningmeester .
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van uitnodigingen voor de jaarlijkse
ledenvergadering en overige activiteiten, contact op te nemen in verband met het laten functioneren
van de vereniging, de nieuwsbrief en het verzenden en verwerken van de jaarlijkse nota en betaling.
Alleen leden van het bestuur en door hen gemachtigden hebben inzage in de opgeslagen gegevens
voor zover hun taken dat vereisen. Gegevens van een lid worden niet zonder toestemming
doorgegeven aan andere leden of derden. Door als lid van de vereniging gebruik te maken van een
tuin, wordt u automatisch lid van de AVVN, de landelijke organisatie van hobbytuinders. De Driehoek
verstrekt de NAW gegevens aan de AVVN ten behoeve van het versturen van het verenigingsblad de
Tuinliefhebber.
Algemene mails worden door de secretaris per bcc verzonden aan de leden. Wanneer de
bovenstaande regels strict toegepast worden, houdt dat in dat ook alle communicatie binnen
commissies en werkgroepenin principe in de bcc gestuurd zouden moeten worden. Dit betekent dat
leden van commissies en werkgroepen niet direct onderling kunnen communiceren. Dit kan het
functioneren belemmeren. Voor deze groepen wil het bestuur een uitzondering maken. Echter,
mocht u willen dat uw mailadres niet zichtbaar is voor andere vrijwilligers in uw groep, verzoeken wij
u dat aan het secretariaat door te geven.
Na het beëindigen van de tuin worden alle persoonlijke gegevens z.s.m. uit onze administratie
verwijderd. De Driehoek houdt een bewaartermijn aan van zeven jaar voor NAW-gegevens. Deze
kunnen gebruikt worden om oud-leden te informeren over de vereniging. U heeft ten allen tijde het
recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, waarbij u duidelijk moet maken dat
u het zelf bent die de aanvraag doet.
Het bestuur draagt er zorg voor dat uw gegevens in een beveiligde omgeving worden opgeslagen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.

