Privacyverklaring.
Tochthoek is een tuinvereniging in Zoetermeer aan de rand van de woonwijken Seghwaert en Noordhove. Als gevolg van de
vernieuwde AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is vereniging Tochthoek verplicht tot het opstellen van een
privacybeleid. In dit beleid staat beschreven welke gegevens de vereniging nodig heeft, bewaard en op welke manier
hiermee wordt omgegaan. Dit document bestaat naast het huishoudelijk reglement, echter, dit privacybeleid kan, zonder
tussenkomst van de leden en uitsluitend wanneer de wet dat van ons eist, van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele
privacybeleid vind je altijd op de website www.tochthoek.nl

Hoe verkrijgen en verwerken we je persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden verkregen op het moment van aanmelden, na het ondertekenen van de huurovereenkomst,
maar ook na communicatie via e-mail of op welke andere wijze dan ook. Alle benodigde persoonsgegevens worden
geadministreerd in een beveiligd document. Dit document (ledenlijst) circuleert vanwege diverse doeleinden uitsluitend
binnen het bestuur.
Onze beloften:
1.
Wij zullen je persoonsgegevens slechts bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is tijdens je lidmaatschap, denk
hierbij aan het versturen van een uitnodiging, factuur, nieuwsbrief, enzovoort of zolang als nodig is vanwege een
mogelijke wachtlijst
2.
Uitsluitend de leden van het bestuur hebben toegang tot deze persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van hun functie binnen het bestuur.
3.
Oud-bestuursleden committeren zich aan de afspraak dat zij na het opzeggen van hun functie en het verlaten van het
bestuur geen persoonsgegevens van leden in bezit hebben of houden.
4.
In geen geval zal het bestuur je gegevens doorgeven aan derden.
5.
Wij behandelen je gegevens vertrouwelijk en je kunt erop rekenen dat je gegevens goed beveiligd zijn.
6.
Voor publicitair gebruik, denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van namen, foto’s, etc. op de website, zal te allen tijde
toestemming gevraagd worden, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Bij het niet mogen gebruiken van bepaalde
persoonsgegevens die jij ten aanzien van je privacy hebt gemaakt zullen wij uiteraard jouw keuze respecteren.
7.
Op verzoek informeren wij je over welke persoonsgegevens wij van je bewaren en voor welke doeleinden wij deze
gegevens gebruiken. Tevens zullen wij, op jouw verzoek, je in staat stellen om deze gegevens te wijzigen indien
deze niet correct zijn.
Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, stuur dan een email naar info@tochthoek.nl
Privacybeleid:
1.
Tuinvereniging Tochthoek maakt nimmer gebruik van cookies.
2.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens welke verwerkt worden binnen de tuinvereniging
Tochthoek.
3.
De verantwoording voor verwerking van je gegevens is belegd bij de secretaris of diens plaatsvervanger.
4.
De volgende persoonsgegevens worden bewaard, initialen, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres en datum ingang lidmaatschap.
5.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor,
a. Het versturen van een uitnodiging, een factuur of een nieuwsbrief
(bij collectief verzonden mail staan de adressen in de bcc)
b. Het kunnen bijhouden van de verhuurde tuinen.
6.
Tuinvereniging Tochthoek is op geen enkele manier actief op sociale media.
7.
Indien je ervoor kiest onze website te delen via social media platforms, dan zullen je persoonsgegevens zoals het feit
dat je geïnteresseerd bent in onze website tevens zichtbaar worden voor de bezoekers van je persoonlijke social
mediapagina’s. Hiervoor kan het bestuur van de vereniging Tochthoek geen enkele verantwoording dragen
8.
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht,
worden persoonsgegevens verstrekt aan opsporingsinstanties.
9.
Om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik heeft de tuinvereniging Tochthoek
passende maatregelen genomen zoals;
a. Computers bij de bestuursleden welke met regelmaat ge-updatet wordt,
b. Op het moment van werken met persoonsgegevens zullen de computers zo min mogelijk aan het
wereldwijde web hangen,
c. Op de computers is een firewall en een up-to-date virusscanner aanwezig.
d. Documenten met persoonsgegevens (ledenlijst) worden voorzien van een wachtwoord.
10. Je kunt op ieder gewenst moment inzage vragen in de persoonsgegevens die het bestuur van jou heeft gekregen en,
indien niet correct, deze laten corrigeren. Wanneer je je lidmaatschap opzegt verwijderen wij je gegevens. Of zoveel
later vanwege mogelijke bezwaartermijnen.
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