Privacyverklaring Sirene’99
Conform de nieuwe AVG privacy richtlijnen
Bestuursbesluit d.d. 23 april 2018. Ingangsdatum: 24 april 2018.
1. Sirene’99 legt een aantal persoonsgegevens van leden, bestuur en leiding vast. Vastleggen
dient meerdere doelen:
- Communicatie en informatie uitwisseling onderling
- Contributie inning
- PR en zichtbaarheid
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die binnen
Sirene’99 gebruikt worden.
3. De volgende persoonsgegevens worden door ons geregistreerd:
- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, geslacht en
bankrekeningnummer.
Deze persoonsgegevens zijn opgenomen in onze ledenadministratie en op verzoek zijn de
persoonsgegevens van de aanvrager in te zien via het secretariaat.
- Daarnaast maken we foto’s van activiteiten en evenementen en publiceren deze op onze
website. Daarbij kunnen personen herkenbaar in beeld komen.
4. Wij registreren en/of bewaren geen bijzondere persoonsgegevens.
5. Leden worden via het aanmeldformulier lidmaatschap, dan wel het aanmeldformulier voor
activiteiten, geïnformeerd over het bewaren van bovenstaande gegevens onder punt 3.
Bestuur en leiding worden via periodieke bestuurs- en leidingvergaderingen geïnformeerd
over het bewaren van bovenstaande gegevens onder punt 3.
6. Als leden of vrijwilligers hun eigen persoonsgegevens willen inzien, kunnen ze daartoe een
verzoek indienen via het secretariaat.
7. De persoonsgegevens zijn opgeslagen in een afgeschermde Onedrive omgeving. Foto’s van
activiteiten staan via onze website op GetGoogle.
8. De Onedrive omgeving met daarin de ledenadministratie is alleen toegankelijk voor
secretaris en penningmeester. In berichten en foto’s gedeeld via sociale media worden geen
persoonsgegevens genoemd en komen geen leden herkenbaar in beeld. Indien vrijwilligers in
beeld komen, wordt hen eerst toestemming gevraagd.
9. Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming is de secretaris.
10. Sirene’99 deelt geen persoonsgegevens met derde partijen zoals drukkers of
koepelorganisaties.
11. Sirene’99 heeft een procedure voor het melden van datalekken. Die is te vinden op onze
website www.sirene99.nl.
Contactgegevens secretariaat:
Bosbergstraat 35b
5943AL Lomm
secretariaat@sirene99.nl

