Privacybeleid Groninger Dorpen versie 2.2

Privacybeleid Groninger Dorpen
Versie 2.2
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2018

Groninger Dorpen is een brede netwerkorganisatie. Wij hebben wij kennis en knowhow over
dorpen, dorpshuizen en relevante ontwikkelingen en netwerken. Deze willen we zo
strategisch mogelijk inzetten voor onze leden, voor de leefbaarheid van het Groninger
platteland. Samenwerking tussen partijen op het platteland is daarvoor een belangrijk
middel.
Wij bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens van onze leden, (oud)bestuursleden, medewerkers,
Vrienden van Groninger Dorpen en medewerkers van relevante organisaties. Daarnaast
hebben we, vanwege onze functie als belangenbehartiger, soms ook gegevens van
dorpsbelangenorganisaties of dorpshuizen die geen lid van ons zijn. De gegevens die wij
bewaren zijn vaak voornaam, achternaam en e-mailadres. Ook bewaren wij soms
aanvullende gegevens: telefoonnummer, adres en functie (bijvoorbeeld voorzitter,
secretaris, penningmeester of bestuurslid). Zie ook de gegevensmatrix in de bijlage van dit
document.
Als wij een adreswijziging ontvangen dan verwijderen wij de oude gegevens. Voor onze
administraties (waar ook persoonsgegevens in voorkomen) hanteren wij de wettelijke
bewaartermijnen. Soms bewaren we belangrijke en/of opvallende stukken langer dan deze
termijn vanwege historisch belang.
De wet
De algemene verordening gegevensbescherming stelt eisen aan organisaties die
gegevensbestanden beheren. Deze eisen zijn:






Toestemming voor het verwerken van de gegevens.
Juist en nauwkeurig bijhouden van de gegevens.
Beveiligen van de gegevens.
Op verzoek inzage verlenen in de opgeslagen gegevens.
Uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Systemen
Groninger Dorpen verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen.







Mailchimp (nieuwsbrieven)
Microsoft Access (ledenadministratie)
Microsoft Excel (relatiebeheer)
Wordpress (website)
Enalyzer (enquêtes)
SnelStart (financiële administratie)

Waarom bewaren wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken persoonsgegevens om u te informeren. Zo versturen wij bijvoorbeeld
regelmatig een digitale nieuwsbrief. Wij gebruiken het programma Mailchimp voor onze

Privacybeleid Groninger Dorpen

Pagina 1 van 4

Privacybeleid Groninger Dorpen versie 2.2

nieuwsbrieven, vanuit onze ledenadministratie worden de e-mailadressen, (voor- en
achter)namen en organisaties hier naartoe gekopieerd.
Wij behartigen de belangen van de dorpsbelangen en dorpshuizen in de provincie
Groningen. Hiervoor gebruiken we persoonsgegevens, bijvoorbeeld om alle
dorpshuisbestuurders uit een bepaalde gemeente uit te kunnen nodigen voor het
gemeentelijk dorpshuizenoverleg.
Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor administratieve processen, zoals het
versturen van de contributiefacturen.
Beeldmateriaal
Het komt regelmatig voor dat wij tijdens bijeenkomsten foto’s maken waar personen op
staan. Deze gebruiken wij in de communicatie, bijvoorbeeld op de website, in nieuwsbrieven
en jaarverslagen. Bij opening van een bijeenkomst vragen we hiervoor toestemming.
Cookies
Onze websites maken gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat deze naar behoren
werken. Op basis van de op deze wijze verkregen informatie kunnen wij zien welke
onderdelen van onze website het meest populair zijn. Dit geldt voor onze websites
www.groningerdorpen.nl, www.loketleefbaarheid.nl en www.elkdorpeenduurzaamdak.nl.
Kan ik zien welke persoonsgegevens Groninger Dorpen van mij verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden digitaal in een beveiligde omgeving geadministreerd. Op ons
kantoor zijn jouw persoonsgegevens die we bewaren door jou in te zien. Ook zijn de
gegevens op te vragen via info@groningerdorpen.nl.
De bescherming van de gegevens
Alle bewaarde persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk zijn voor die personen die die
gegevens vanuit hun functie/rol daadwerkelijk nodig hebben. Bij een mailing aan meerdere
e-mailadressen wordt de ‘BCC’ gebruikt.
Datalekken
Uiteraard doet Groninger Dorpen er alles aan om de in dit document genoemde
persoonsgegevens niet in handen van derden, die geen toegang tot die gegevens zouden
mogen hebben, te laten vallen. Gebeurt dit wel, dan spreken we over een datalek. Wij zijn
wettelijk verplicht dergelijke lekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Groninger Dorpen
kun je contact met ons opnemen via info@groningerdorpen.nl of 050 306 29 00.
Toestemming
Bij aanmelding als lid, het inschrijven voor een van onze activiteiten, het aanmelden voor de
nieuwsbrief of een andere aanmelding bij onze organisatie vragen wij om akkoord te gaan
met het privacybeleid.
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Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geef je toestemming voor het feit dat Groninger
Dorpen je persoonsgegevens gebruikt voor de in dit document genoemde doeleinden. Rond
25 mei 2018 vragen wij van alle personen wiens gegevens wij bewaren expliciet om
toestemming, voor zover wij die nog niet hadden. Iedereen die geen toestemming geeft
zullen wij verwijderen uit onze bestanden.
Wijzigingen privacybeleid
Groninger Dorpen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacybeleid. De meest actuele versie van dit privacybeleid is altijd te raadplegen via
www.groningerdorpen.nl/privacy.
Contactgegevens
Groninger Dorpen
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT TEN BOER
050 306 29 00
info@groningerdorpen.nl
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BIJLAGE: GEGEVENSMATRIX
In onderstaande matrix is te zien welke gegevens wij mogelijk van onze diverse relaties kunnen bewaren.
Leden
(bestuursleden
van leden
dorpsbelangen en
dorpshuizen)

Vrienden van
Groninger
Dorpen

Dhr./mevr.

✔

Voorletters

✔

Voornaam

✔

✔

Achternaam

✔

✔

E-mailadres

✔

✔

Telefoonnummer

✔

✔

Mobiel nummer

✔

Adres

✔

Medewerkers

Bestuursleden

Medewerkers
relevante
organisaties

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Actief sinds

✔

✔

✔

✔

Actief tot

✔

✔

✔

✔

IBAN/BIC

✔

✔

✔

✔

Geboortedatum

✔

✔

Geboorteplaats

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Organisatie

✔

BSN
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✔

