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 PRI VA CY  VERKLA RIN G  

 

 
In deze Privacy Verklaring van Vereniging Maredijkbuurt leest u alles over de manier waarop uw 
persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor 
welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking 
tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 
In deze Privacy Verklaring wordt met ‘wij’ en ‘de vereniging’ bedoeld de Vereniging Maredijkbuurt dan wel 
het bestuur van de vereniging.  

De Privacy Verklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de 

verklaring periodiek te raadplegen. 
 
01. Vereniging Maredijkbuurt 
Vereniging Maredijkbuurt is een buurtvereniging voor de inwoners van de Maredijkbuurt. Onze 
contactgegevens staan vermeld onderaan deze Privacy Verklaring. U wordt lid van de vereniging door het 
aanmeldformulier in te vullen en in te leveren bij of op te sturen naar de Vereniging Maredijkbuurt. 
Het bestuur van de buurtvereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw 

gegevens worden beheerd en zijn slechts te raadplegen door de bestuursleden van de vereniging. 
De vereniging organiseert diverse activiteiten. Bij deze activiteiten kunnen foto’s worden gemaakt van de 
deelnemers. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor de Buurtkrant, website of een presentatie bij of 
voorafgaand aan één van de activiteiten.  
Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt aangeeft dat hij of zij publicatie niet op prijs stelt, 
zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden gehonoreerd. 

 
02. Doel gegevens 
Uw persoonsgegevens worden voor een aantal doelen door de vereniging verzameld, namelijk:  
* de financiële en ledenadministratie, 
* voor het versturen van berichten per e-mail, zoals nieuwsupdates, verenigingsnieuws en uitnodigingen, 
* overig contact met leden. 
De vereniging bezit uw gegevens, omdat u die gegevens heeft ingevuld op het aanmeldformulier. Wij 

vragen u de volgende gegevens in te vullen: Naam, Adres, E-mail adres en IBAN. 
 
De juridische grondslag om uw gegevens te mogen verwerken is een gerechtvaardigd belang, omdat het 
de enige manier is om onze doelen te bereiken. 
 
03. Ontvangers en opslag van gegevens 
De gegevens die de vereniging ontvangt en verwerkt worden beheerd door en opgeslagen op: 

 

a. Google Drive 
Uw gegevens worden opgeslagen in een Excelbestand voor de ledenadministratie. Dit bestand wordt 
gebruikt voor de financiële administratie en de ledenadministratie. Het bestand staat opgeslagen op 
Google Drive onder het account van de Vereniging Maredijkbuurt en is alleen beschikbaar voor 
bestuursleden van de vereniging. 

 
b. Gmail contactpersonen 

Uw gegevens worden ook opgeslagen in het Gmail account van Vereniging Maredijkbuurt. Dit account 
is alleen toegankelijk voor bestuursleden van de vereniging. 
 

c. Mailchimp  
Mailings aan alle leden worden verzonden met het programma Mailchimp. Als u zich aanmeldt als lid, 

worden uw e-mailadres en naam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Het 
Mailchimp account is alleen toegankelijk voor de ledenadministratie en secretaris van de vereniging. 
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d.  Cookies 
 De website maakt gebruikt van analytische cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met 

pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer 
wordt opgeslagen. De verzamelde data wordt na 26 maanden automatisch verwijderd. 

 
Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op 

grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. 
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht. Het kan zijn dat Vereniging Maredijkbuurt 
verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld  

wanneer dit wettelijk verplicht is. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te 
respecteren.  
 

04. Beveiliging 
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd 
in de eerder genoemde systemen en software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 
 
05. Rechten 
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten over 

uw gegevens en de verwerking ervan:   

• Inzage. U kunt uw eigen (persoons)gegevens die door de vereniging zijn vastgelegd, altijd bekijken 

door een verzoek tot inzage te doen bij de vereniging. 

 

• Wijzigen. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die de vereniging heeft 

vastgelegd, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de vereniging.   

 

• Beperken van de verwerking. U hebt daarnaast het recht om het bestuur van vereniging te verzoeken 

de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.   

Uw gegevens voor de mailings kunt u zelf aanpassen via de daarvoor bestemde link ‘afmelden’ 

onderaan elke e-mail. Dit betekent automatisch dat u geen nieuws meer over en van de 

buurtvereniging ontvangt. 

 

• Recht van bezwaar. Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de 
wijkvereniging door een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die 
verwerking.   

 

• Toestemming intrekken. In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking 
uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat betekent dat wij die gegevens 

dan niet meer mogen verwerken. Dit betekent automatisch dat u geen lid meer wilt zijn van de 
buurtvereniging en wij uw lidmaatschap beëindigen.  

 
Voor het indienen van een verzoek, zie de contactgegevens onderaan dit document. Het bestuur van de 
vereniging zal uw verzoek zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek wordt afgewezen, zullen wij in 
ons antwoord de reden hiervoor aangeven. 
 
06. Klachten en vragen  
Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Vereniging Maredijkbuurt uw 

gegevens gebruikt, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 
 
Ook als u een klacht heeft over de manier waarop de wijkvereniging uw gegevens verwerkt, kunt u contact 
met ons opnemen. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale 
toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

