Privacy verklaring Nieuw Veldheim
Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden.
(Europese General Data Protection Regulation, de GDPR) We gaan zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om. We delen gegevens niet met derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht
worden, maar verwerken ze in onze systemen voor een goede bedrijfsvoering. We verkopen uw
gegevens niet aan anderen.
•

Welke persoonsgegevens bewaren we?
Wie bij ons lid wordt vragen we om: voor- en achternaam, e-mail adres, telefoonnummer(s),
adres (straat, huisnummer + toevoeging, postcode, plaats), bankrekeningnummer,
geboortedatum, namen en geboortedatum andere gezinsleden.
Wie bij ons lid wordt met een bedrijf vragen we om de naam van de organisatie, het adres
(straat, huisnummer + toevoeging, postcode, plaats), een uittreksel KVK, bankrekeningnummer,
naam contactpersoon, e-mail adres, telefoonnummer(s).
Verder bewaren we van ieder lid een getekend bewijs van lidmaatschap en contract(en) van een
voorkeursrecht en andere belangrijke correspondentie.
Bij aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren we naam en e-mail. U kunt zich altijd per mail weer
afmelden voor de nieuwsbrief via info@azariasbuurt.nl

•

Hoelang bewaren we persoonsgegevens? Zolang deze relevant zijn voor onze bedrijfsvoering.
Nadat het lidmaatschap is opgezegd bewaren we voornoemde gegevens 7 jaar en daarna wordt
alles vernietigd.

•

Waarom bewaren we persoonsgegevens? Voor het afhandelen van zaken of verzenden van
uitnodigingen voor een ALV, nieuwsbrieven of andere informatie.

•

Waar bewaren we persoonsgegevens? We bewaren het in ons eigen gesloten computer, zodat
gewaarborgd is dat de gegevens zorgvuldig beschermd worden en niet met derden gedeeld
worden. Gegevens die we per e-mail ontvangen, worden bewaard binnen Microsoft Office 365.
Zij zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield, waardoor de gegevens daar veilig zijn.

•

Cookies: We plaatsen geen cookies, ook geen functionele sessie-cookies.

•

Recht op inzage: Als u wil weten welke gegevens we bewaren, kunt u ons een verzoek tot inzage
sturen via: info@nieuwveldheim.nl We zullen deze gegevens dan per e-mail toesturen.

•

Recht op verwijderen: Leden van Azarias Buurtontwikkeling kunnen ons een verzoek sturen om
hun gegevens te verwijderen via info@azariasbuurt.nl Dan verwijderen we de gegevens uit al
onze systemen en ben je lid af. Gegevens van personen die zich hebben aangemeld voor de
nieuwsbrief worden verwijderd na opzegging. Om aan uw verzoek te voldoen, zullen we om
verificatie vragen om zeker te zijn dat het om uw gegevens gaat.

•

Hoe beveiligen we persoonsgegevens? Alle partijen die gegevens voor ons verwerken voldoen
aan de AVG / GDPR en hebben hun systemen uitgebreid beveiligd en privacy gewaarborgd. We
gaan zorgvuldig met uw gegevens en de beveiliging om.

•

Wat doen we als er iets mis gaat? Als we er van op de hoogte zijn dat een datalek (technisch
probleem, inbraak, e.d.) heeft plaatsgevonden waardoor uw privacy geschonden kan worden
en/of accountgegevens gelekt kunnen zijn, zullen we u daarover informeren. Uiteraard doen wij
onze uiterste best dergelijke lekken te voorkomen.

