Privacy policy
De Stichting Dorpsraad Grathem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De Stichting Dorpsraad Grathem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.
De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt van organisaties een aantal
zaken die in het privacybeleid moeten worden opgenomen.
Doel
• Om werkgroepen gericht te kunnen aansturen. (een goed werkbare situatie creëren)
• Om de inwoners te informeren wie er voor een specifieke werkgroep aangesproken kan
worden indien daar behoefte aan is.
• Om gericht nieuwsbrieven te versturen.
• Om op een efficiënte manier de doelstellingen van De Stichting Dorpsraad Grathem te
verwezenlijken.
Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens
• Het bestuur en werkgroepleden
• De gegevens zijn conform de AVG-wet en worden vertrouwelijk behandeld.
• Je hebt altijd toegang tot jouw gegevens en de verleende toestemming kan te allen tijde
worden gewijzigd door hiertoe een verzoek te richten aan het secretariaat.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt in een bestand
• Naam / Adres / Postcode / Woonplaats / Telefoonnummer(s) / E-mailadres / Functie binnen de Stichting Dorpsraad Grathem.

Bijzondere persoonsgegevens
• Er worden door de Stichting Dorpsraad Grathem geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt en/of bewaard.
Informatie aan personen waarvan persoonsgegevens worden bewaard.
• Het bestuur en de vrijwilligers van de diverse werkgroepen geven in een schriftelijke verklaring toestemming om hun persoonsgegevens (zie hiervoor) op te nemen in een bestand, op de website van De Stichting Dorpsraad te plaatsen en indien van toepassing te
vermelden in een nieuwsbrief.
• Dit is ook van toepassing op nieuwe bestuursleden en/of werkgroepleden.
Bewaren van persoonsgegevens
• De persoonsgegevens worden bewaard op de computer van de voorzitter en secretaris.
• Voor wat betreft de werkgroepleden bewaart de voorzitter van de werkgroep uitsluitend de
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren.
• Zijn persoonsgegevens niet langer meer noodzakelijk om het beoogde doel te bereiken dan
zullen die worden verwijderd.
• De secretaris heeft een back-up van de bestanden op zijn computer op een data-stick,
hij/zij bewaard die in een afsluitbare kast.
Maatregelen om te voorkomen dat andere onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien.
• De computers zijn beveiligd met een wachtwoord.
Wie binnen de organisatie hebben toegang tot de bestanden met persoonsgegevens.
• De voorzitter, secretaris hebben toegang tot alle bestanden en zijn tevens aangewezen
als gegevensbeschermer binnen De Stichting Dorpsraad Grathem.
• De voorzitter van de werkgroep heeft toegang tot de bestanden die noodzakelijk zijn om
als werkgroep te kunnen functioneren en het beoogde doel te kunnen bereiken.
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door De Stichting Dorpsraad Grathem
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het inschrijvingsformulier voor de Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Stichting Dorpsraad Grathem de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
Uw persoonsgegevens worden door De Stichting Dorpsraad Grathem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verstrekking aan derden
• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.
• Wel heeft de penningmeester van De Stichting Dorpsraad Grathem toegang tot de bestanden die noodzakelijk zijn om als penningmeester te kunnen functioneren en het beoogde doel te kunnen bereiken.

• Met de penningmeester is een verwerkerovereenkomst afgesloten met hierin uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
• Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wat is er geregeld met betrekking tot datalekken
• Bij een datalek zal de secretaris dit datalek direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en bij de betrokkene wiens data is gelekt.
Wat is er geregeld met betrekking tot bezwaar, rectificatie en intrekking
• U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u hebben ontvangen.
• Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
• Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
• Mocht u een verzoek of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. (zie contactgegevens hieronder)
• Indien wij het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreren kunt u desgewenst een klacht betreffende het geschil met De Stichting Dorpsraad Grathem richten aan
de Autoriteit Persoonsgegevens, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 93374 te 2509 AJ
DEN HAAG
Vragen
Als Stichting Dorpsraad Grathem zijn wij verantwoordelijk voor de juiste en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen
of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Stichting Dorpsraad Grathem
Severinusstraat 17
6096 BS Grathem
jchevers@kpnmail.nl en/of dorpsraad1@kpnmail.nl

