
Privacy Statement van Buurtvereniging De Koeweide 
 
1. Introductie 
In dit overzicht wordt aangegeven hoe Buurtvereniging De Koeweide persoonsgegevens verzamelt en 
op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is 
Buurtvereniging De Koeweide. 
 
De vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden. 
De vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
2. Welke gegevens worden verzameld? 
Persoonsgegevens worden door de vereniging verzameld voor doeleinden zoals gesteld in het 
Huishoudelijk regelement van de vereniging.  
Deze gegevens staan de vereniging ter beschikking, doordat u uw gegevens aan de vereniging 
kenbaar heeft gemaakt. 
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 

 Geboortedatum 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 IBAN 

 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het gebruikmaken van onze 
buurtvereniging 

 Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het 
organiseren van activiteiten. 

 
3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt? 
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 om contact met u te kunnen opnemen; 

 om u informatie te sturen; 

 het bijhouden van een ledenadministratie; 

 het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden; 

 het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van 
de vereniging, dan kunt u dit doorgeven aan de secretaris van de vereniging.  
 
Geen commercieel gebruik 
De vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of 
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande 
toestemming. 
 
Bewaren van persoonsgegevens 
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de 
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk 
geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. 



 
4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 
De vereniging verplicht de bestuursleden, die leden gegevens op hun computer opslaan, 
beveiligingsmaatregelen te treffen.  
 
5. Uw privacy rechten 
U heeft recht op: 

 inzage in uw persoonsgegevens,  

 het recht om correctie, beperking of 

 verwijdering van uw persoonsgegevens  
 
Voor het verwijderen van uw persoonsgegevens kunt uw dit verzoeken aan het 
secretariaat van de vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. 
 
6.  Wijzigingen van het privacy-beleid 
Het bestuur van de vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy-beleid 
statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te 
blijven van de meest recente versie. 
 
7. Contact 
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy-beleid statement en/of met 
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de 
secretaris van de vereniging. 


