Privacybeleid
Dorpsraad Petten te Petten
Voor het eerst vastgesteld op:
9 oktober 2018
Daarna opnieuw en ongewijzigd vastgesteld op:
11 februari 2020

Op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevens van 25 mei 2018.
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1. Verwerkingsregister Dorpsraad Petten
Datum: 9 oktober 2018
Herzien op:
Gezien de werking van Dorpsraad Petten vinden er verwerkingen van persoonsgegevens
plaats. Dit verwerkingsregister bevat een overzicht van welke verwerkingen er plaats vinden,
door wie en met welk doel overeenkomstig de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
Activiteit/situatie
Ledenadministratie
Inclusief oud-leden

Verwerkingsregister (naam organisatie)
Welke gegevens
Beheer door en
worden verwerkt.
waar.

Verwerking vindt
plaats op basis van ….



Gerechtvaardigd belang



Inning contributie











Fotoarchief








naam, voornaam c.q.
voorletters
straatnaam,
huisnummer
postcode
woonplaats
emailadres
geslacht
telefoonnummer
bankgegevens
lid sinds
naam, voornaam c.q.
voorletters
straatnaam,
huisnummer
postcode
woonplaats
emailadres
bankgegevens
foto
onderschrift met naam



Penningmeester

waar
 harde schijf
 map



Penningmeester

Gerechtvaardigd belang

waar
 harde schijf



webmaster

Gerechtvaardigd belang.

waar
 website

Bewaartermijn
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren als noodzakelijk. Gegevens van leden
bewaren we in ieder geval zolang deze lid is. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog
twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere
bewaartermijnen
Doorgifte aan derden
Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is voor de uitoefening van
haar taak.
Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder
een land met een adequaat beschermingsniveau.
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2. Organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.
In een wereld waar veel belangen gemoeid zijn met het verzamelen en combineren van
persoonsgegevens is het belangrijk dat u deze ook goed beschermt. Zie de
persoonsgegevens als iets kostbaars dat een ander u heeft toevertrouwd. U wilt er goed
voor zorgen en daarom zorgt u ervoor dat ze op een goede manier beschermd/beveiligd zijn.
Dit is te vergelijken met de waarschuwing: ‘ramen en deuren dicht ook als u even een
ommetje met de hond gaat maken’.
Niet

Wel







Maatregel
Organisatorisch maatregelen
Evaluatie en bijstelling privacybeleid (inclusief het privacystatement) wordt één keer per jaar geagendeerd binnen het
bestuur.
Alle bestuurders worden één keer per jaar geïnformeerd over
het privacybeleid.
Alle vrijwilligers en leden worden geïnformeerd over het
privacybeleid door middel van de privacyverklaring op de
website
Alle vrijwilligers en leden worden geïnformeerd over wijzigingen
van het privacybeleid door …



eenmalig




nieuwsbrief
nieuwsberichten
website
ALV







Persoonsgegevens worden beveiligd door een wachtwoord of
een slot op de ruimte of kast.
In het verwerkingsregister is duidelijk aangegeven wie toegang
heeft tot persoonsgegevens.
Bestuursleden en vrijwilligers verwijderen bij hun afscheid alle
bestanden met persoonsgegevens.
Procedure melden van datalekken
Dit protocol wordt jaarlijks door het bestuur opnieuw
vastgesteld.
1. Een datalek wordt z.s.m. bij de secretaris van het
bestuur of bij diens afwezigheid bij de voorzitter
gemeld.
2. De secretaris en voorzitter en bij afwezigheid van één
van beiden een ander bestuurslid. Dus minstens twee
bestuursleden samen moeten worden geïnformeerd.
3. Het tweetal bestuursleden stelt de ernst van het datalek
vast.
4. Beperk de schade en neem de oorzaak weg.
5. Ernstig datalek –bij lekken van gevoelige gegevens en of
grote groep mensen- binnen 72 uur melden bij
Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Bij ernstig datalek op de hoogte stellen van
betrokkenen.
7. Datalek melden op de eerstkomende
bestuursvergadering en zonodig bijstellen privacybeleid.
8. Melding en vervolgacties vastleggen in de notulen van
het bestuur.
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jaarlijks opnieuw
vastgesteld

Technische maatregelen








De persoonsgegevens worden bewaard op systemen waarvan de
hardware en software voldoet aan de huidige standaard van de
techniek.
Gegevens vanaf de website o.a. via het contactformulier worden
versleuteld verstuurd.
Disclaimer emailbericht
Dit bericht is slechts bestemd voor de geadresseerde en kan
informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die
niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de
geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere
verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit
bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt
ontvangen, verzoek ik u mij zo snel mogelijk op de hoogte te
stellen en het originele bericht en eventuele kopieën ervan, te
verwijderen. Dank voor uw medewerking.
Met regelmaat wordt een back-up gemaakt van de
persoonsgegevens
Wijzigingen van gegevens wordt door betrokkene zelf
schriftelijk/email doorgegeven aan de penningmeester van het
bestuur en verwerkt.
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maandelijks



maandelijks

3. Privacyverklaring
Als organisatie ben u verplicht leden, vrijwilligers, deelnemers te informeren over de manier
waarop u omgaat met de aan u toevertrouwde persoonsgegevens. De informatie kan
beschikbaar worden gesteld via een zogeheten privacyverklaring.
Privacyverklaring Dorpsraad Petten
Dorpsraad Petten verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en
transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste
vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen onze uiterste best hier
zorgvuldig mee om te gaan.
Met wie kunt u contact opnemen?
Dorpsraad Petten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Voor vragen en het wijzigen van uw contactgegevens kunt u contact met ons opnemen.
Schriftelijk: Postbus 10, 1755 ZG, Petten
Per e-mail: Via de secretaris (secretariaat@dorpsraadpetten.nl)
Per e-mail: Via de penningmeester (penningmeester@dorpsraadpetten.nl)
Welke gegevens verwerken wij?
Dorpsraad Petten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankgegevens
- Lid sinds
Daarnaast bewaren we foto’s van activiteiten voor de opmaak van de website, social media
en drukwerk. We streven ernaar personen die duidelijk in beeld zijn hiervan van tevoren op
de hoogte te stellen.
Waarvoor verwerkt Dorpsraad Petten de persoonsgegevens?
Als u lid wordt van Dorpsraad Petten of inschrijft als belangstellende of aan de slag wilt als
vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we persoonsgegevens nodig.
Wij gebruiken de gegevens om u goed van dienst te zijn. We gebruiken de persoonsgegevens
om contact met u te onderhouden en u te informeren over zaken die gerelateerd zijn aan
het werk van onze organisatie.
Voorbeelden hiervan zijn:
Dorpsraad Petten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen
voeren;
- en er zijn praktische redenen om uw gegevens te verwerken, zoals ter ondersteuning van
administratieve processen rondom contributie.
5

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Dorpsraad Petten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wilt u niet meer door ons benaderd worden dat kunt u dit uiteraard aan ons kenbaar maken.
Voor contactgegevens, zie “met wie kunt u contact opnemen?”
Delen van persoonsgegevens met derden.
Dorpsraad Petten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Van bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht
controleren we of ze in voldoende mate onze gegevens beschermen. Waar het gaat om het
delen van grote hoeveelheid gegevens sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dorpsraad
Petten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Dorpsraad Petten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Dorpsraad Petten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens aan ons sturen.
Voor contactgegevens, zie “met wie kunt u contact opnemen?”
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dorpsraad Petten wil
u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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/tipons
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Dorpsraad Petten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de
penningmeester via penningmeester@dorpsraadpetten.nl. Dorpsraad Petten heeft o.a. de
volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Wijzigingen privacybeleid
Dorpsraad Petten houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacybeleid. Jaarlijks stelt het bestuur het privacybeleid weer opnieuw vast.
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