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Wijkvereniging Buurtbelang Grauwe Polder verwerkt persoonsgegevens. Wij willen jullie als bestuur hierover 
graag duidelijk en transparant informeren. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
heeft het bestuur van de wijkvereniging een privacy statement vastgesteld. In dit privacy statement geven wij je 
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van (jouw) persoonsgegevens door de wijkvereniging.  
 
Wat zijn persoonsgegevens?  
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze 
gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-
mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die 
persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als 
persoonsgegevens.  

 
Van wie verwerken wij persoonsgegevens en welke  persoonsgegevens zijn dat dan?  
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of 
hebben gehad. Dat zijn gegevens van: 
 leden: NAW-gegevens en eventueel, indien opgegeven telefoonnummer en emailadres (ledenlijst); 

 vrijwilligers: NAW-gegevens, eventueel telefoonnummer en emailadres en waar de vrijwilliger actief bij 
betrokken is (vrijwilligerslijst); 

 huurders: contact-gegevens 

 mensen gelieerd aan bedrijven: bedrijfs- en contactgegevens; 
 mensen gelieerd aan organisaties: naam, telefoonnummer en/of emailadres en de desbetreffende organisatie 

waar men actief is.  
 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het overgrote deel van het verwerken van persoonsgegevens. Maar ook de 
verschillende werkgroepen (zoals bijvoorbeeld Digitaal Buurthuis, kinderdisco, Gezond Alternatief) verwerken 
eventueel persoonsgegevens, als je deelneemt aan de door de betreffende werkgroep georganiseerde activiteit.  
 
Waarvoor verwerkt de wijkvereniging persoonsgegevens?  
Als je lid wilt worden van de wijkvereniging of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons 
aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze 
inschrijven als lid en als je vrijwilliger bent dan wordt je verzekerd (via de gemeente) en mogen wij eventueel als 
dat noodzakelijk is een bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.  
Als je eenmaal lid of relatie van ons bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en 
adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap 
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gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen 
helpen.  
 
Gegevens kunnen ook gebruikt worden om je bijvoorbeeld te informeren over een nieuwe activiteit van de 
wijkvereniging of als we vrijwilligers zoeken. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. 
Bijvoorbeeld statistische analyses (waar komen onze leden/vrijwilligers precies vandaan? Allemaal uit de wijk of 
niet?).  
 
Gegevens van  bedrijven en/of andere organisaties bewaren wij om contacten te leggen en te onderhouden. Dit 
geldt ook voor de gegevens van onze huurders. Daarvoor gebruiken wij ook de gegevens voor o.a. het innen van 
huurgelden.  

 
Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, 
etnische gegevens of gegevens betreffende ras.  
 
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw 
toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk 
is voor onze dienstverlening. Dit komt eigenlijk alleen voor bij de kinderdisco, waarbij het soms handig is als de 
vrijwilligers weten of zij ergens rekening mee moeten houden qua gezondheid van uw kind(eren). Andere 
bijzondere gevoelige gegevens hebben wij niet nodig voor de wijkvereniging.  
 
Hoe gaat de wijkvereniging met mijn persoonsgegevens om?  
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen 
de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.  
 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens en mag er worden uitgewisseld?  
Het bestuur kan bij je persoonsgegevens als je lid, vrijwilliger, huurder of iemand bent gelieerd aan een bedrijf of 
organisatie. Werkgroepen kunnen niet, zonder toestemming van het bestuur en zonder een doel dat een nauwe 
verwantschap heeft aan het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, bij deze gegevens. Daarnaast kunnen de 
organiserende vrijwilligers binnen een werkgroep bij je persoonsgegevens als dat voor het bijwonen/ meehelpen 
van/bij een activiteit van belang is. Externe uitwisseling (dus met bedrijven en andere organisaties of anderszins, 
waaronder voor de wijkvereniging ook wordt verstaan het uitwisselen tussen leden onderling) is niet van 
toepassing.  
 
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?  
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische 
informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de 
groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de 
wettelijk bepaalde voorschriften. 
 
Hoe worden mijn persoonsgegevens bewaard en beschermd? 
Alle persoonsgegevens worden op de volgende plaatsen bewaard: 

a. persoonsgegevens worden lokaal bewaard op de computer; 

b. Back-upbestanden staan op een usb-stick; 
c. Gegevens van huurders worden ook bewaard in het programma zaalagenda.nl.  
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Wij zullen je persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die in dit privacy statement zijn verwoord. Wij 
doen ons best om adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. 
Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen. 
 
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging 
plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van 
jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld 
 
Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk 
ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer. 
 
Zijn er afspraken gemaakt met (externe) partijen of personen die mijn persoonsgegevens verwerken voor de 
wijkvereniging, is er een verwerkersovereenkomst?   
 
 Het bestuur zal, indien er een externe partij wordt aangetrokken die persoonsgegevens zal gaan verwerken, 

vanaf 25 mei 2018 een verwerkersovereenkomst sluiten; 
 Het bestuur zal ervoor zorgdragen dat op 31 december 2018 met elke vrijwilliger die persoonsgegevens 

verwerkt en/of actief is voor de wijkvereniging op social media en/of de website een verwerkersovereen-
komst is gesloten.   

 
Kan ik zien welke gegevens de wijkvereniging van mij verwerkt?  
Wij hebben geen digitaal portaal waar je jouw persoonsgegevens kunt bekijken. Je kunt contact opnemen met ons 
via secretaris@grauwepolder.nl voor: 
 meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken; 
 vragen naar aanleiding van dit privacy statement; 

 inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken; 

 bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons. 
 

Hoe gaat de wijkvereniging om met social media?  
Ten behoeve van het gebruik van social media is op 27 oktober 2015 een protocol opgesteld. Gemakshalve zijn de 
bepalingen uit dat protocol die tevens van toepassing zijn op persoonsgegevens (foto’s) hieronder overgenomen: 
 

Algemene regels: 
 

1. De geldende fatsoensnormen zijn het uitgangspunt bij het plaatsen van berichten op so-
cial media. Laster, beledigingen en obsceniteit e.d. zijn niet geoorloofd; 

2. Je blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die je plaatst op social 
media;  

3. Het plaatsen van vertrouwelijke informatie of informatie die de vereniging zou kunnen 
schaden, is niet toegestaan; 

4. Respecteer de privacy van anderen; 
5. Heb je twijfel over een publicatie/post/bericht, dan is het verstandig om voorafgaand 

aan de plaatsing contact op te nemen met het bestuur van Buurtbelang Grauwe Polder. 
Punt 2 blijft van toepassing, maar het kan nooit kwaad om advies in te winnen; 
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6. Indien je niet aan bovenstaande voldoet, word je (indien van toepassing) direct op non-
actief gezet en geroyeerd als lid van de vereniging. Dit alles naar inzicht van het bestuur 
van Buurtbelang Grauwe Polder.  

 
Algemene regels social media-accounts van de vereniging: 
 

1. De algemene regels zijn ook hier van toepassing; 
2. Het bestuur wijst redacteurs  van de social media-accounts van de vereniging aan; 
3. Geen foto's van kinderen plaatsen, tenzij zij niet scherp in beeld zijn, of van achter gefo-

tografeerd zijn (portretrecht); 
4. Indien er foto's gemaakt worden van volwassenen die mogelijk ook gebruikt gaan wor-

den voor social media, bij gelegenheid altijd vooraf aan de gefotografeerde toestem-
ming vragen. Is er geen gelegenheid om vooraf toestemming te vragen, dan mogen fo-
to's geplaatst worden, totdat iemand bezwaar maakt. Dan per direct de betreffende foto 
verwijderen (portretrecht); 

5. Respecteer ook  het auteursrecht en citaatrecht; 
6. Indien foutieve berichten worden geplaatst, geef fouten toe en biedt excuses aan waar 

nodig. 
 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de wijkvereniging kun je terecht bij de 
secretaris van het bestuur: secretaris@grauwepolder.nl. 
 
Wijzigingen privacy statement 
Het bestuur van de wijkvereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement 
voor zover de wet ons daar de ruimte toe biedt en voor zover het bestuur dat van belang acht. Het verdient 
aanbeveling om indien noodzakelijk altijd de meest recente privacy statement door te nemen.  
 
 
 
 
 


