Privacyverklaring van Vereniging voor Heggenvlechten.
Vereniging voor Heggenvlechten (VVHeggenvlechten) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u
hierover duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door VVHeggenvlechten. Wij doen
dit in lijn met de door de Europese Unie (EU) vastgestelde Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen, bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of
email adres. Wanneer deze gegevens of combinaties ervan naar u herleid kunnen worden, spreken
we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de combinatie van uw voornaam met uw telefoonnummer.
Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben,
willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van:
Leden van VVHeggenvlechten
Belangstellenden, d.w.z. mensen die interesse in VVHeggenvlechten hebben getoond en die ons
hun email adres hebben gegeven
Hoe komen wij aan deze persoonsgegevens?
Voor onze leden geldt, dat de persoonsgegevens worden verzameld door de secretaris van
VVHeggenvlechten, die ze invoert in ons administratieve systeem. Belangstellenden en alle anderen
waarvan wij persoonsgegevens beheren, geven hun gegevens aan de secretaris van
VVHeggenvlechten, die ze invoert in ons administratieve systeem.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens?
Binnen VVHeggenvlechten zijn drie functionarissen verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens. Dit zijn de secretaris, de voorzitter en het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor
het versturen van nieuwsbrieven.
Waarvoor verwerkt VVHeggenvlechten persoonsgegevens?
Leden en belangstellenden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van VVHeggenvlechten.
Welke persoonsgegevens verwerkt VVHeggenvlechten?
Als u lid of belangstellende bij ons bent, dan beheren wij de volgende gegevens van u:
Email adres
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer (voor zover beschikbaar)
Woonplaats
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Hoe gaat VVHeggenvlechten met de persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden beheerd in het nieuwsbrievensysteem Laposta. Alle servers van
Laposta staan in Nederland. Wij hebben de verwerkersovereenkomst van Laposta ondertekend. Dit
systeem is zodanig ingericht, dat VVHeggenvlechten bij gebruik ervan voldoet aan de eisen van de
AVG. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer verwerkt dan noodzakelijk is
voor normaal gebruik binnen VVHeggenvlechten of het doel waarvoor zij worden bewaard.
Wie kan er bij de persoonsgegevens?
De drie eerdergenoemde functionarissen van VVHeggenvlechten hebben toegang tot de gegevens in
Laposta. En natuurlijk kunt u zelf bij uw eigen persoonsgegevens in Laposta (zie hieronder bij: Kan ik
zien welke gegevens VVHeggenvlechten van mij verwerkt?)
Met wie worden persoonsgegevens uitgewisseld?
VVHeggenvlechten levert geen persoonsgegevens aan externe partijen.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
U wordt uitgeschreven uit Laposta als u zichzelf uitschrijft uit het systeem of als u – als lid of
belangstellende – aangeeft dat u niet langer lid wilt zijn van VVHeggenvlechten respectievelijk niet
langer geïnteresseerd bent in de activiteiten van VVHeggenvlechten. De beheerder van het systeem
zal u dan uitschrijven.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is VVHeggenvlechten gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving, waaronder de meergenoemde AVG.
Kan ik zien welke gegevens VVHeggenvlechten van mij verwerkt?
Onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt is de volgende tekst te lezen: Deze e-mail is
verstuurd aan ……... [e-mailadres]. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier
afmelden. U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door VVHeggenvlechten kunt u
terecht bij info@verenigingvoorheggenvlechten.nl. Uw vraag/klacht wordt dan doorgeleid naar de
juiste persoon/het bestuur.
Wijzigingen privacybeleid
VVHeggenvlechten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de wijze
waarop VVHeggenvlechten uw persoonsgegevens beheert. VVHeggenvlechten zal u over eventuele
wijzigingen apart informeren.
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