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Inleiding 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wijkgemeenschap Groot Deijleroord 

verwerkt van haar leden, donateurs of andere betrokkenen. 

Indien je lid bent of wordt van Groot Deijleroord, een donatie doet of om een andere reden 

persoonsgegevens aan Groot Deijleroord verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je 

persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. 

Artikel 1. Contactgegevens 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: secretariaat van Groot 
Deijleroord. Deze functionaris is bereikbaar via   grootdeijleroord@gmail.com. 

Artikel 2. Rechtsgronden verwerking van persoonsgegevens 

Indien je lid bent of wilt worden van Groot Deijleroord is het noodzakelijk om enkele persoonlijke 

gegevens te verstrekken. Minimaal je voor- en achternaam, e-mail adres, adresgegevens en 

telefoonnummer. 

2.1 Welke gegevens verwerkt GROOT DEIJLEROORD en voor welk doel? 

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a) voor- en achternaam; 
b) adresgegevens; 
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s). 

2.2. Doel van de bewerking persoonsgegevens 

Groot Deijleroord verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a) Voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden; 
b) Voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Groot 

Deijleroord; 
c) Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld 

af te wikkelen; 
d) Het verspreiden van de nieuwsbrief van Groot Deijleroord of informatie over activiteiten, 

diensten en andere interessante informatie. 

Artikel 3. Bewaartermijnen 

Groot Deijleroord verwerkt en bewaart je persoonsgegevens zolang die nodig zijn voor de uitvoering 
van haar taken en zolang dit wettelijk verplicht is. Na het beëindigen van je lidmaatschap kun je 
aangeven dat je in de toekomst geïnformeerd wenst te worden over of uitgenodigd wenst te worden 
voor speciale evenementen en jubilea. Dan worden je persoonsgegevens bewaard in de oud-leden 
lijst. 
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Artikel 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Groot Deijleroord passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. 

Artikel 5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 

5.1 Via de ledenadministratie van Groot Deijleroord kun je een verzoek indienen om je 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, of te wijzigen. Groot Deijleroord zal je verzoek in 

behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. 

5.2 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan 

onze ledenadministratie: grootdeijleroord@gmail.com 

Artikel 6. Vertrouwelijkheid 

Groot Deijleroord verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 

Artikel 7. Geautomatiseerde systemen 

Groot Deijleroord maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die persoons-gegevens 

bewerken. 

Artikel 8. Functionaris gegevensbescherming 

Groot Deijleroord heeft de secretaris aangewezen als functionaris gegevensbescherming, die de 

verantwoording op zich neemt wat betreft bescherming van persoonsgegevens. 

Artikel 9. Opslag en beveiliging 

9.1. De gegevens worden digitaal opgeslagen en zijn niet openbaar toegankelijk. De secretaris van 

Groot Deijleroord is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en deelt deze uitsluitend 

in de vorm van een ledenlijst. Het bestuur van Groot Deijleroord kan te allen tijde inzage krijgen in de 

gegevens. 

Alle computers zijn afdoende beveiligd. 

9.2. Het bestuur agendeert jaarlijks het privacybeleid en controleert of dit nog voldoet en wordt 

nageleefd. 

Artikel 10. Wijzigingen en Publicatie 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Van deze wijzigingen wordt kennis gegeven via de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering, via de nieuwsbrief en door middel van publicatie op de web-site. 


