Beste leden van de Begrafenisvereniging Oldehove,
Op 25 mei 2018 is er binnen de Europese Unie een nieuwe privacywetgeving van kracht. Wij vertellen u
graag op welke manier wij uw gegevens gebruiken en welke rechten u hierbij hebt.
Er verandert niets aan uw huidige instellingen of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
Om duidelijke en transparante informatie te kunnen verschaffen over de verwerking van persoonlijke
gegevens, hebben wij de privacyverklaring in verschillende stappen ingedeeld. In ieder stap beschrijven
wij gedetailleerd hoe en waarvoor wij de persoonlijke gegevens gebruiken.
Stap 1: Waarom, hoe en wat?
Waarom: De vereniging bewaard uw gegevens om de eenvoudige reden dat u lid bent en deze gegevens
noodzakelijk zijn voor de berekening van de contributie, maar ook voor de berekening van de actuariële
reserve.
Hoe: De benodigde gegevens worden bewaard op de server van Twenthe Online. Met Twenthe Online
hebben wij een verwerkersovereenkomst, tevens geven zij ook een privacyverklaring af.
Wat: Naam, adres, Woonplaats, telefoonnummer en emailadres (indien aanwezig) verder ook de
geboortedatum en het geslacht.
Stap 2: Toestemming en rechten!
Bij de leden is het bekend dat de vereniging de genoemde gegevens bewaard, tenslotte hebben ze met
het aangaan van het lidmaatschap, stilzwijgend, hiermee ingestemd. De toekomstige nieuwe leden
zullen hier specifiek naar worden gevraagd, het dient op het aanvraagformulier te worden ingevuld.
Alle leden hebben ten alle tijd het recht om hun gegevens in te zien en eventueel te (laten) aanpassen.
Stap 3: Hoe gaat de vereniging met de data om?
Zoals al genoemd zijn de gegevens ‘opgeslagen’ bij Twenthe Online en te bereiken door in te loggen met
een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is bekend bij de ledenadministrateur en de voorzitter, alleen zij
kunnen de gegevens inzien.
Stap 4: Gebruik van de gegevens:
Bij verenigingen is het helder dat persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap, in uw geval
de begrafenisvereniging. Verder gebruikt de vereniging de gegevens om met de leden te communiceren,
bv een nieuwsbrief.
Stap 5: Beheer:
Mocht iemand anders het beheer over de ledenadministratie krijgen, dan zal hij/zij worden opgeleid om
dit volgens de correcte procedures uit te voeren.
Stap 6: Datalekken:
Indien persoonsgegevens in handen vallen van derden, bv door beveiligingsprobleem of gestolen
geprinte ledenlijsten, dan dient de vereniging, na ontdekking, dit binnen 72 uur te melden bij het
meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Stap 7: Controle:
In Nederland controleert de Autoriteit Persoonsgegevens of organisaties voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het bestuur.

