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Persoonsgegevens die wij verwerken
Volkstuinvereniging Zuid verwerkt je persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto’s

Verantwoordelijke bescherming persoonsgegevens
Binnen onze organisatie hebben we vastgesteld en vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor de
bescherming van de persoonsgegevens. De verantwoordelijke binnen onze organisatie voor de
bescherming van de persoonsgegevens is de secretaris.
De aanstelling van de verantwoordelijke, op dit onderdeel, is in wederzijds overleg gepaard gegaan
met de bestuursleden van de Volkstuinvereniging Zuid:






Fons Kok (voorzitter)
Jeannette Hendriksen (secretaris)
Helma van Zwieten (penningmeester)
Dirk van der Werf (technisch bestuurslid)
Henk Selier (technisch bestuurslid)

Verwerking van bijzondere en gevoelige persoonsgegevens
Binnen onze organisatie bewaren we geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. Op of rondom
ons volkstuincomplex is er geen sprake van cameratoezicht.

Doel en basis grondslag verwerking persoonsgegevens
Onze vereniging bewaart persoonsgegevens met een bepaald doel. Het doel van de verwerking van
persoonsgegevens is gebaseerd op twee van de grondslagen van de AVG: de betrokkene (degene op
wie de persoonsgegevens betrekking hebben) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van zijn
persoonsgegevens voor het betreffende doel en het gebruik van de persoonsgegevens is noodzakelijk
voor de uitvoering van een (al dan niet nog) te sluiten overeenkomst met de betrokkene. De doelen
van het bewaren van persoonsgegevens binnen onze vereniging zijn:
- Ledenadministratie en wachtlijst: De administratie van leden van de vereniging (NAWgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres t.b.v. inschrijven nieuw lid en contactinformatie)
- Foto’s: Publicatie van volkstuin-gerelateerde foto’s op verenigingswebsite
(www.volkstuinvereniging-zuid-hazerswoude.nl)

Geautomatiseerde besluitvorming
Volkstuinvereniging Zuid neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die

worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een bestuurslid van Volkstuinvereniging Zuid) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Volkstuinvereniging Zuid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volkstuinvereniging Zuid en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens schriftelijk (post of e-mail) indienen bij de secretaris (zie contactgegevens
bovenaan dit document). De persoonsgegevens staan op één plaats in één bestand die alleen
toegankelijk is voor de bestuursleden van de Volkstuinvereniging Zuid. De secretaris reageert zo snel
mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op de aanvraag en stuurt een bevestiging met de
ondernomen actie.
Volkstuinvereniging Zuid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen
Onze vereniging heeft een overzicht van de plaatsen waar bestanden met persoonsgegevens worden
bewaard. De plaatsen waar de bestanden met persoonsgegevens veilig worden bewaard zijn: Cloud
(Dropbox) en een fysieke map bij secretaris met aanmeldformulieren en huurovereenkomsten
(acceptatieformulieren). Het overzicht van de plaatsen waar bestanden worden opgeslagen, wordt
beheerd door de secretaris.
Volkstuinvereniging Zuid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van onze vereniging is afdoende beveiligd tegen hacken.
De ICT systemen (zoals pc, laptop, tablet) waar onze vereniging, bestanden met persoonsgegevens op
bewaart of waarmee men toegang kan krijgen tot deze bestanden zijn afdoende beveiligd.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met de secretaris via secretariaat.vtvz@hotmail.com.

