Vijf Dorpen in ’t Groen
Privacyverklaring

De vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens
* Wanneer u lid of donateur wordt dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. Ook als u
om informatie of advies vraagt kunnen uw gegevens worden vastgelegd. Vijf Dorpen in ’t Groen
gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag.
* Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:
- Achternaam en initialen
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
* De digitale nieuwsbrief van Vijf Dorpen in ‘t Groen, is uitsluitend bedoeld om leden en andere
belangstellenden te informeren over de activiteiten van de vereniging. Deze nieuwsbrief bevat nooit
welke vorm van (commerciële) reclame dan ook.
* Gegevens worden niet gedeeld met derden, noch via internet, noch via enige andere methode.

Bewaartermijn
Gegevens kunnen tot 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden bewaard.

Gebruik van cookies
Op de website van de vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen wordt geen gebruik gemaakt van
zogenaamde cookies. En ook niet van andersoortige "tracking" middelen.
Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina's bezocht worden.
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Verwijzingen naar andere websites
Bij eventuele links op de website van Vijf Dorpen in ’t Groen naar andere websites, waaronder ook
verwijzingen naar sociale media, zullen eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens nooit
worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt.

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens
* Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties (jaarverslag, digitale nieuwsbrief en
overige publicaties) worden stopgezet.
* Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoons gegevens, die door Vijf
Dorpen in ’t Groen zijn vastgelegd.
* Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op
uw verzoek aanpassen.
* Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens van nietleden worden gewist. Dat een persoon lid is geweest, blijft wel zichtbaar.
Als u van uw rechten gebruik wilt maken dan kunt u een verzoek indienen via het contactformulier
op de website van Vijf Dorpen in ’t Groen
http://www.vijfdorpen.nl/contact

Functionaris gegevensbescherming
De vereniging heeft een functionaris gegevensbescherming. U kunt hem bereiken via het
contactformulier op onze website.

Vragen
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u aan ons richten via het contactformulier op
onze website.

Wijzigingen
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.
Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.
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