Privacybeleid Buurtschap Rijsbergen
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die
Stichting Corso Rijsbergen (hierna: “Buurtschap Rijsbergen”)
verwerkt van haar bestuursleden, donateurs, sponsoren of andere
betreders van onze bouwplaats of ons bloemenveld.
Indien je het bestuur betreedt van Buurtschap Rijsbergen, donateur
wordt, sponsor wordt of om een andere reden persoonsgegevens
aan Buurtschap Rijsbergen verstrekt, geef je uitdrukkelijk
toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te
verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
1. Doelgroepen Persoonsgegevens
Buurtschap Rijsbergen gebruikt de volgende persoonsgegevens;
1. Van alle leden van het bestuur;
Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, e-mailadres en
geboortedatum en eventueel gemaakt beeldmateriaal.
2. Van alle donateurs; Naam, adres, e-mailadres en mobiel telefoonnummer en
IBAN-nummer en eventueel gemaakt beeldmateriaal
3. Van alle sponsoren en leveranciers; Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
en evt. BTW nummer/IBAN-nummer en eventueel gemaakt beeldmateriaal
4. Van alle andere bezoekers van bloemenveld, knollenopslag of bouwplaats:
Naam, adres, e-mailadres en mobiel telefoonnummer en IBAN-nummer en
eventueel gemaakt beeldmateriaal
2. Gebruik Persoonsgegevens:
a. Voor de personen genoemd onder 1.
 Inschrijving bij de KvK
 Het uitsturen van uitnodigingen voor alle vergaderingen, documenten
benodigd voor deze vergaderingen en notulen van deze vergaderingen.
 Het toezenden van nieuwsberichten en nieuwsbrieven
 Het uitwisselen van diverse aangelegenheden van het buurtschap via een
groepsapp in WhatsApp.
 Beeldmateriaal van bouwplaats, knollenopslag of bloemenveld
b. Voor de personen genoemd onder 2.
 Het toezenden van nieuwsberichten en nieuwsbrieven
 Het uitwisselen van diverse aangelegenheden (informatie via
tekst/audio/video) van het buurtschap via een groepsapp in WhatsApp.
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Het toezenden van kerstkaarten
Beeldmateriaal van bouwplaats, knollenopslag of bloemenveld

c. Voor de personen genoemd onder 3.
 Het toezenden van nieuwsberichten en nieuwsbrieven
 Het toezenden van facturen
 Het toezenden van sponsorbrieven
 Het toezenden van kerstkaarten
 Beeldmateriaal van bouwplaats, knollenopslag of bloemenveld
d. Voor de personen genoemd onder 4.
 Het toezenden van nieuwsberichten en nieuwsbrieven
 Het uitwisselen van diverse aangelegenheden (informatie via
tekst/audio/video) van het buurtschap via een groepsapp in WhatsApp.
 Het toezenden van kerstkaarten
 Beeldmateriaal van bouwplaats, knollenopslag of bloemenveld
4. Toestemmingsbepaling
Personen die onze bouwplaats, knollenopslag of ons bloemenveld betreden en
daarmee deelnemen aan activiteiten binnen ons buurtschap, geven akkoord voor het
maken van foto’s en video’s waar zij mogelijk herkenbaar op staan en welke gebruikt
worden voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media,
CorsoCourant of nieuwsbrief). Mocht een persoon hier bezwaar tegen hebben, dan is
hiervan een melding te maken bij het bestuur en wordt hiermee rekening gehouden.
5. Opslag Persoonsgegevens
De gegevens worden beheerd door de secretaris van het buurtschap. De gegevens
worden opgeslagen op de computer van de secretaris. Hiertoe hebben toegang:
-

De bestuursleden die staan ingeschreven bij de KvK.
Secretaris van de Activiteitencommissie

Informatie wordt vernietigd binnen 2 jaar nadat een persoon niet meer tot een van de
beschreven groepen (1/2/3) behoort.
6. Versturen Persoonsgegevens
Bij verzending via post gebeurt dit met een individueel schrijven. Bij verzending via email worden alle e-mailadressen altijd onzichtbaar voor andere ontvangers verstuurd via
BCC. Dit geldt niet voor mailwisselingen binnen het bestuur.
7. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
a.
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Buurtschap Rijsbergen
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
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b.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Buurtschap Rijsbergen
geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.
8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
a.
Via het secretariaat van buurtschap Rijsbergen kan je een verzoek indienen om
je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Buurtschap
Rijsbergen zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst
hierover informeren
b.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.
c.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop Buurtschap Rijsbergen je
persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de
secretaris.
d.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden
gericht aan het secretariaat
9. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Nieuwsbrief en
website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
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