Tuinvereniging Kringloop en de AVG
Inleiding
Het kan niemand zijn ontgaan dat op 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.
Dit betekent dat elke organisatie er zo goed mogelijk voor moet zorgen dat er geen
persoonsgegevens of andere gevoelige informatie van de medewerkers/leden openbaar wordt.
In onderstaande Privacy verklaring is vastgelegd hoe we binnen Tuinvereniging Kringloop omgaan
met de persoonsgegevens van onze leden. Hierin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we
bewaren en met welk doel, wat we doen om de persoonsgegevens te beschermen en hoe we zullen
handelen in geval er onverhoopt toch persoonlijke informatie openbaar wordt.
Daarnaast hebben we een Privacy Beleid (zie bijlage) met de uitgangspunten voor het zorgvuldig
omgaan met persoonsgegevens. Dit beleid is geschreven voor bestuursleden en leden die een
speciale functie binnen de vereniging vervullen waardoor zij vanuit hun functie toegang hebben tot
de persoonsgegevens van de leden.

Privacy verklaring
Binnen onze Tuinvereniging bewaren we alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben en
zo min mogelijk gevoelige informatie.
We delen de persoonsgegevens alleen met bestuursleden en leden die een bijzondere functie
uitoefenen waarbij ze deze gegevens tijdelijk nodig hebben om hun functie te kunnen uitoefenen.
Bij het accepteren van een functie zeggen de functionarissen toe om de persoonlijke gegevens alleen
te gebruiken voor het doel waar ze voor verstrekt zijn, over het algemeen om communicatie naar
leden toe mogelijk te maken.
Bij het aftreden uit het bestuur/uittreden uit de functie verwijderen deze functionarissen de
gegevens van hun PC.
We delen de gegevens nooit met andere instanties of mensen van buiten de vereniging.
Binnen de vereniging delen we de persoonlijke gegevens van leden alleen met andere leden na
hiervoor persoonlijk toestemming te hebben gevraagd.
Wanneer je lid wordt van de vereniging ga je door het ondertekenen van het ingevulde
inschrijfformulier automatisch akkoord met het bewaren van de persoonlijke gegevens en de
gegevens die we tijdens het lidmaatschap opbouwen
Bij lid worden van de vereniging registreren we:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achternaam
Roepnaam en voorletters
Geslacht
Adres, Postcode, Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Inschrijfdatum
Bankrekening nummer
Betaalde borg
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Daarnaast registreren we de volgende gegevens tijdens het lidmaatschap:
•
•
•
•
•

Welke tuin je huurt en de datum waarop de tuin werd geaccepteerd
Welke diensten (maaien, snoeien e.d.) je bij de vereniging afneemt
Aanwezigheid bij verplichte onderhoudsdagen
Inschrijvingen voor cursussen/evenementen
Uitschrijf datum bij vertrek

Alle bestuursleden hebben toegang tot de hierboven genoemde gegevens.
Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministratie. De ledenadministratie hoeft geen lid te
zijn van het bestuur, maar dit kan wel belegd zijn bij een bestuurslid. De ledenadministratie stelt de
gegevens beschikbaar aan het bestuur en indien nodig aan de leden met een speciale functie.
De penningmeester heeft daarnaast toegang tot en is beheerder van de gegevens over betalingen.
•
•
•

Betaalde factuurbedragen
Betalingsregelingen
Eventuele boetes bij verzuim van verplichtingen

Deze gegevens worden alleen anoniem met de rest van het bestuur gedeeld.
Als lid heb je het recht om je eigen gegevens in te zien en deze te laten aanpassen. Verzoek hiertoe
kun je indienen via webmaster@tuinverenigingkringloop.nl
Wanneer je als tuinlid vertrekt maakt de ledenadministratie je persoonsgegevens na 1 jaar anoniem,
tenzij je aangeeft graag bij de vereniging betrokken te willen blijven. De penningmeester verwijdert
na 1 jaar je betalingsgegevens.
Wanneer er onverhoopt een datalek heeft plaats gevonden informeren we de leden binnen 72 uur
na ontdekking. Met een datalek wordt bedoeld dat persoonlijke gegevens in handen vallen van
derden die hier geen toegang toe mogen hebben.
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Bijlage: Privacy Beleid
In dit beleid is vastgelegd hoe het bestuur van Tuinvereniging Kringloop omgaat met de aan haar
verstrekte persoons gegevens.

Begrippen
1. Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.
2. Leden zijn alle betalende leden van de vereniging
3. Functionarissen zijn leden die door het bestuur benoemd zijn om het bestuur te
ondersteunen
4. Onder persoonsgegevens wordt verstaan achternaam, roepnaam en voorletters, geslacht,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, inschrijfdatum,
bankrekeningnummer
5. Onder lidmaatschapsgegevens wordt verstaan welke tuin door wie wordt gehuurd, de
datum waarop de tuin werd geaccepteerd, welke diensten (maaien, snoeien e.d.) het lid bij
de vereniging afneemt, aanwezigheid bij verplichte onderhoudsdagen, inschrijvingen voor
cursussen en evenementen, uitschrijf datum bij vertrek
6. Onder financiële gegevens wordt verstaan bankrekeningnummer, betaalde factuurbedragen,
betalingsregelingen, eventuele boetes bij verzuim van verplichtingen
7. Onder vereniging wordt verstaan Tuinvereniging Kringloop, zoals omschreven in de statuten.
8. Het Inschrijfformulier is het aanmeldformulier voor lidmaatschap van Tuinvereniging
Kringloop te Dordrecht
9. Onder een datalek wordt verstaan dat persoonlijke gegevens in handen vallen van derden
die hier geen toegang toe mogen hebben. Dit kan gaan om uitgelekte computerbestanden of
cyberaanvallen, verloren/gestolen geprinte ledenlijsten, verkeerd verzonden e-mail,
gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers e.d.

Gegevens beheer en toegang
De persoonsgegevens en de lidmaatschapsgegevens (punt 4 en 5) worden op één computer beheerd
door de ledenadministratie van de vereniging. Zij heeft daartoe een Acces database bestand
gemaakt. Zij verwerkt hierin de gegevens, vult deze aan of past deze aan indien nodig op verzoek van
het bestuur, een functionaris of een individueel lid. Van het Access bestand wordt steeds een backup gemaakt op een externe vaste schijf, welke is gekoppeld aan de computer.
Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van de vereniging, namelijk wie men is,
welke tuin door wie wordt gehuurd, het kunnen versturen van een persoonlijke
felicitatie/bedank/rouw kaart of e-mail bericht, het adres voor bezoeken en de facturatie, het e-mail
adres voor algemene correspondentie aan alle leden en het telefoonnummer om afspraken te
kunnen maken.
Aan het bestuur en de functionarissen worden verschillende rapportages beschikbaar gesteld in
Excel via Dropbox. Bij het accepteren van een bestuursfunctie of start van een nieuwe functionaris
ontvangt deze persoon op basis van zijn persoonlijke e-mail adres toegang tot het relevante deel van
deze rapportages.
Met het in gebruik nemen van de Dropbox gaat het bestuurslid of de functionaris akkoord om zich te
houden aan de volgende regels over het gebruik van de gegevens:
•

De gegevens worden NIET verspreid aan derden en eigen leden
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•
•
•
•
•
•

Zodra de bestuursfunctie of andere functie wordt neergelegd verwijderd het bestuurslid of
de functionaris alle Dropbox bestanden van de PC.
De gegevens worden gedeeld met de bestuursleden, functionarissen en ledenadministratie.
De gegevens zullen nooit op een stick worden gezet, vanwege het gevaar van verlies.
De gegevens worden niet gekopieerd en op een andere plaats dan de Dropbox bewaard
De gegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging.
Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd verschijnen de persoonsgegevens niet meer
in de rapportages. Na 1 kalenderjaar worden de gegevens geanonimiseerd in de
ledenadministratie, tenzij het oud-lid heeft aangegeven in contact te willen blijven met de
vereniging.

De penningmeester heeft naast de persoonsgegevens en lidmaatschapsgegevens ook toegang tot en
is beheerder van de financiële gegevens. Deze gegevens worden alleen anoniem met de rest van het
bestuur gedeeld en worden NIET verspreid aan derden of aan eigen leden. Na 1 kalenderjaar na
opzeggen van het lidmaatschap worden de financiële gegevens verwijderd uit de financiële
administratie.
Bestuursleden en functionarissen worden met naam, functie en e-mail adres of telefoonnummer
genoemd op de website en in communicatie naar derden. Verder kunnen foto’s van bestuursleden
en functionarissen met voorafgaande toestemming van betreffende individuele bestuursleden en
functionarissen gebruikt worden op de website en in communicatie naar leden en derden.

Rechten van leden
Ieder lid heeft het recht om de eigen gegevens in te zien en deze te laten aanpassen. Aanpassingen
kunnen leden aangeven via webmaster@tuinverenigingkringloop.nl

Inschrijfformulier
Wanneer iemand lid wordt van de vereniging gaat het lid door het ondertekenen van het ingevulde
inschrijfformulier akkoord met het opslaan en bewaren van de persoonsgegevens,
lidmaatschapsgegevens en financiële gegevens die tijdens het lidmaatschap worden opgebouwd.

Foto’s
Bij cursussen, activiteiten of evenementen kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de
deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, nieuwsbrief,
flyermateriaal of de website.
Beelden die mensen bevatten die geen voorafgaande toestemming hebben gegeven (via
webmaster@tuinverenigingkringloop.nl), worden op geen enkele manier gebruikt en/of getoond en
verwijderd.

Jaarvergadering
Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt aandacht besteed aan het privacy beleid. Mochten daarover
vragen of opmerkingen zijn, dan zal het bestuur daarmee op een gepaste wijze omgaan.

Geheimhouding
Indien een bestuurslid of functionaris bij het uitoefenen van zijn functie kennis neemt van
persoonlijke omstandigheden van een lid zal deze hiermee op een professionele manier omgaan en
de privacy van het lid respecteren.
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Datalek
Wanneer er onverhoopt een datalek heeft plaats gevonden wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven
aan de secretaris. Deze overlegt eventueel met de ledenadministratie en informeert de leden binnen
72 uur na ontdekking. Om herhaling te voorkomen moet geanalyseerd worden wat de oorzaak was
van het datalek. Vanwege de aard van de door onze vereniging vastgelegde gegevens is verdere
actie bij een datalek niet nodig en hoeft de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis te worden
gesteld. [art. 33.1 van het AVG]

Functionaris gegevensbescherming
Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de secretaris/leden
administrateur zal wel als zodanig hiermee worden belast.

Versie
Dit document is opgesteld door de ledenadministratie (Sylvia Eggermont) en betreft een voorlopige
versie.
Het Privacy Beleid wordt vastgesteld op de eerstvolgende ledenvergadering van Tuinvereniging
Kringloop.
Dordrecht, woensdag 23 mei 2018
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