Geacht leden van BVZ,
Op 25 mei a.s. treedt een nieuwe EU-richtlijn in werking waarin de digitale privacy van de burger strenger dan
voorheen geborgd wordt. Deze Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) legt extra verplichtingen op bij
het verwerken van persoonsgegevens, dus ook bij de wijze waarop wij onze ledenadministratie, buurtapp en
website voeren. Met deze melding via onze web-site willen wij u hierover informeren en uw toestemming
vragen voor onze werkwijze.
De AVG maakt onderscheid tussen ‘gewone direct marketing’ en ‘digitale direct marketing’. Onder
eerstgenoemde categorie valt de ouderwetse postvoorziening en telefoneren. Onze huidige werkwijze
behoeft hier geen aanpassing. Onder de tweede categorie vallen e-mail, sms en publicaties op onze website
en Buurt-App en die behoeven wel nadere aandacht. Voorts geeft de AVG u extra rechten en waarborgen
betreffende uw gegevensbeheer, die wij onderstaand stuk voor stuk zullen benoemen.
Ledenadministratie. De ledenadministratie bevat alle gegevens die u op uw aanmeldingsformulier ingevuld
hebt. Naast uw naam en adresgegevens en betaalrekening die wij gebruiken voor de financiële administratie.
Uw betaalrekening staat niet in ons database, maar wel zichtbaar in de betaalafschrift bij onze
penningmeters.
Al deze gegevens staan in een Excel-spreadsheet die de penningmeester bijhoudt en waarvan hij periodiek
een back-up maakt op een externe harde schijf. Deze gegevens worden niet verder verspreid en zijn
uitsluitend via de penningmeester ter inzage.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens nog een jaar bewaard en daarna vernietigd (incl.
het papieren aanmeldingsformulier).
Financiële administratie. De financiële administratie wordt door de penningmeester gevoerd a.d.h. van een
Excel-spreadsheet op een stand-alone computer en ook hiervan worden back-ups gemaakt op een externe
harde schijf. De financiële administratie bevat naast gegevenselementen van de ledenadministratie ook
gegevens betreffende de deelname aan activiteiten en andere uitgaven en wordt zeven jaar bewaard. Hierna
worden de gegevens vernietigd. Uitsluitend tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) wordt de jaarlijkse
balans gepresenteerd.
Buurtpreventie-App. De leden van de Buurt-App worden bijgehouden in een Excel bestand. Hierbij wordt het
adres , naam en telefoonnummer bijgehouden. Van leden die zich uitschrijven worden de gegevens nam een
jaar verwijderd.
Website Zwanenbalg.info: Deze site bevat alleen informatie over de bestuursleden, nieuwsbrieven, en foto’s
van activiteiten.
De foto’s, gemaakt voor 25-mei-2018 zullen op de site geplaats blijven, tenzij bezwaar gemaakt wordt op
benoemde foto’s.
Foto’s welke na 25-mei-2018 gemaakt worden zal per evenement gevraagd worden om toestemming van het
plaatsen van de foto’s op de website.
Uiteraard zullen de foto’s direct verwijderd worden, indien deze ongewenst geacht worden.
Rechten. De AVG beschrijft een aantal rechten die wij uiteraard respecteren en waarvan u desgewenst
gebruik kunt maken. Het betreft de volgende (belangrijkste) rechten:
• Recht op rectificatie. Dit spreekt voor zich; als er fouten in de administratie geslopen zijn moeten
wij dat corrigeren.
• Inzagerecht. U hebt het recht om uw gegevens te bekijken. Wij zorgen desgewenst ervoor dat u
een kopie van uw inschrijvingsformulier krijgt.
• Recht op beperking van gegevens. U kunt aangeven of u gegevensonderdelen op een meer
beperkte wijze behandeld wilt zien. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de
secretaris.

• Recht op vergetelheid. U hebt het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te
verwijderen/vernietigen. Dit speelt uiteraard bij opzegging van uw lidmaatschap maar u kunt dan
tevens aangeven dat wij dit verzoek op vergetelheid moeten doorgeven aan alle overige leden.
• Recht op bezwaar. Indien u van mening bent dat de werkwijze betreffende uw persoonsgegevens
onjuist is, kunt u bezwaar aantekenen. Dit doet u door contact op te nemen met de secretaris.
Ten slotte. De AVG eist van verenigingen dat zij hun leden toestemming vragen om in te stemmen met de
werkwijze waarop hun persoonsgegevens beheerd worden. Met deze kennisgeving op de site vragen wij dan
ook om uw toestemming voor eerder vermelde werkwijze. Hierbij gaan wij ervan uit dat indien wij geen
reactie van u ontvangen, u hiermee instemt.
In de eerst komende Nieuwsbrief zal de bovenstaande tekst ook worden vermeld.

