Volkstuinvereniging Nieuw Leven
Privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken
Volkstuinvereniging Nieuw Leven verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je (kandidaat-)lid bent
van deze vereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
In deze privacyverklaring zetten wij uiteen welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en
hoe je meer informatie kunt krijgen over ons privacybeleid en – indien gewenst – inzage kunt krijgen
in de persoonsgegevens die de vereniging van je heeft.
Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam;
- adresgegevens (woonadres);
- telefoonnummer, zowel vast als mobiel;
- e-mailadres;
- beroep.
Waarom we persoonsgegevens nodig hebben
Volkstuinvereniging Nieuw Leven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen;
- het voeren van een ledenadministratie;
- het versturen van een nieuwsbrief;
- het versturen van facturen;
- het versturen van gewone (papieren) post;
- het invullen van een aanmeldformulier;
- het invullen van een overdrachtsformulier.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Volkstuinvereniging Nieuw Leven zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de praktijk betekent dit dat we
van leden die de vereniging hebben verlaten, geen persoonsgegevens meer bewaren.
Delen met anderen
Volkstuinvereniging Nieuw Leven verkoopt of verhuurt persoonsgegevens niet aan derden en zal
deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
als (kandidaat-)lid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De instellingen die
persoonsgegevens verwerken in onze opdracht kiezen wij vanwege eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens. Volkstuinvereniging Nieuw Leven blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek
Volkstuinvereniging Nieuw Leven gebruikt op de eigen website (www.volkstuinnieuwleven.nl) geen
technische, functionele of analytische cookies die inbreuk maken op je privacy. Wel worden op een
geaggregeerd niveau verkeersgegevens bewaard door de provider waar onze website wordt gehost
(Argeweb). Dit betekent dat we gegevens bijhouden over wanneer de site bezocht is en welke
pagina’s er geopend zijn, maar niet wie de bezoekers waren.
Ingesloten inhoud van andere websites
Er bevinden zich op onze site pagina’s die ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld:
kaarten, formulieren, video’s, afbeeldingen, Facebookberichten, enz.) De ingesloten inhoud van
andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of na beëindiging van het
lidmaatschap te verwijderen.
Heb je ons je gegevens verstrekt door je op te geven voor de nieuwsbrief? Je kunt, als je dat wilt, je
uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Houd er wel rekening mee dat er geen papieren
nieuwsbrieven worden verstuurd.
Als je jezelf hebt ingeschreven voor een tuin als kandidaat-lid of als volwaardig lid van de vereniging,
kun je aan onze secretaris een gespecificeerd verzoek sturen om inzage te krijgen in je
persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek om inzage door jouzelf is gedaan, vragen
wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het
burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De volkstuinvereniging Nieuw
Leven zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op een verzoek om inzage
reageren. Er wordt dan een overzicht geleverd van de persoonsgegevens die we van jou bewaren.
Je verzoek om inzage kun je richten aan:
De secretaris van de volkstuinvereniging Nieuw Leven
P/a Burgemeester Martenssingel 61
2806CP Gouda.
Als je je verzoek digitaal wilt versturen, kun je het sturen naar secretaris@volkstuinnieuwleven.nl .
Beveiliging
Volkstuinvereniging Nieuw Leven neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je persoonsgegevens toch niet goed
beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
secretaris@volkstuinnieuwleven.nl .
Indien gewenst kun je onze secretaris verzoeken je af te melden voor de nieuwsbrief.

