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PRIVACYVERKLARING

Vereniging kinderboerderij “De Kerkestee” gevestigd te Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer
voor Koophandel onder nummer 40386119, maakt zich sterk voor het beschermen van je privacy.
Iedereen heeft recht op de bescherming van persoonlijke informatie.
Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat
je rechten zijn, hoe er binnen onze vereniging omgegaan wordt met persoonsgegevens.
1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn bijvoorbeeld je
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Alle persoonsgegevens die Vereniging
Kinderboerderij “De Kerkestee” verwerkt, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens. De
wet verbiedt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Als we meer willen weten dan je
NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd en bankrekeningnummer, vragen we altijd
eerst je uitdrukkelijke toestemming om die gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
1.1.

Waarvoor verzamelt en verwerkt Vereniging kinderboerderij “De Kerkestee” persoonsgegevens?
Vereniging kinderboerderij “De Kerkestee” verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor
verenigingsdoeleinden, bij leden alleen voor contributie inning, het verzenden van Nieuwsbrieven
en algemene communicatie betreffende de vereniging en het verzenden van uitnodigingen voor
bijwoning van Algemene Ledenvergaderingen. Bij donateurs alleen voor de inning van de donatie,
het verzenden van Nieuwsbrieven en voor algemene communicatie betreffende de vereniging.
Hieronder kan je in meer detail lezen welke gegevens we waarvoor verwerken. We verzamelen
niet meer gegevens dan nodig voor het doel van de verwerking.

1.2.

Wanneer ben ik verplicht om mijn gegevens te delen en wat gebeurt ermee?
Je kiest zelf of en waarvoor je gegevens met ons wilt delen. We vragen je om persoonsgegevens
aan te verstrekken als je:
Lid wil worden van Vereniging kinderboerderij “De Kerkestee”.
Op basis van een aanmeldingsformulier nemen we gegevens van nieuwe leden op in onze
ledenadministratie. Hiervoor vragen we om je NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres en
telefoonnummer, zodat we je op de juiste manier kunnen registreren en informeren. We vragen
daarnaast ter controle van je leeftijd om je geboortedatum.
We vinden het belangrijk om communicatie en informatie tussen en aan onze leden op een
positieve manier mogelijk te maken. Op basis van de aanmelding voor het lidmaatschap van de
vereniging kinderboerderij “De Kerkestee” ontvangen alle leden en ereleden de uitnodigingen
voor ledenvergaderingen.

Aanmelden als donateur van Vereniging kinderboerderij “De Kerkestee”.
Op basis van een aanmeldingsformulier nemen we gegevens van nieuwe donateurs op in onze
administratie. Hiervoor vragen we om je NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres en
telefoonnummer, zodat we je op de juiste manier kunnen registreren en informeren.
We vinden het belangrijk om communicatie en informatie aan onze donateurs op een positieve
manier mogelijk te maken. Op basis van de aanmelding als donateur van de vereniging
kinderboerderij “De Kerkestee” worden alle donateurs met regelmaat via Nieuwsbrieven over het
reilen en zeilen op de kinderboerderij geïnformeerd.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Vereniging Kinderboerderij “De Kerkestee” op
7 augustus 2018.
De secretaris,

De voorzitter,

W. Boot

E.H. Taal

Versie augustus 2018

