
Privacy- Verklaring  
 
Het bestuur gaat netjes om met je privacy  
Op 25 mei 2018 ging de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een nieuwe 
privacywet van de Europese Unie. De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische 
mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze wet is het 
verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van jou!  
 
Netjes omgaan met je persoonsgegevens  
De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken 
met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor de Bewonersvereniging Heveadorp. Wij 
kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens. 
Wij verzamelen echter alléén persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.  
Vanaf 25 mei 2018 moeten we kunnen bewijzen dat we voldoen aan onze verantwoordingsplicht. We 
zijn dan niet alleen aanspreekbaar op het correct omgaan met privacygegevens, maar we moeten hier 
ook bewijs van kunnen overleggen. Kortom: wij beloven u dat we netjes omgaan met je 
persoonsgegevens en kunnen bewijzen dat we dat ook doen.  
Lees hieronder de privacyverklaring!  
 
Privacyverklaring Bewonersvereniging Heveadorp 
Opslag en verwerking van gegevens  
Wanneer jij informatie aanvraagt, als lid, of deelneemt aan activiteiten, worden je persoonsgegevens 
vastgelegd. De Vereniging gebruikt je gegevens alleen voor de uitvoering van onze activiteiten en om 
onze website te informeren over projecten en activiteiten van de vereniging. Wij delen je gegevens 
niet met derden. 
 
Doeleinden van de verwerking en opslag  
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Vereniging je gegevens verzamelt en verwerkt:  
Voor het lidmaatschap  om je te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden.  
Wanneer je hebt aangegeven geïnformeerd te willen worden voor onze activiteiten.  
 
Soort gegevens  
In het kader van haar dienstverlening verwerkt het bestuur gegevens van de leden en de commissies,  
de activiteitencommissie en de groenclub bijvoorbeeld verwerken je gegevens van activiteiten.  
Het bestuur verwerkt je naam, adres, lidmaatschap, betaling van lidmaatschap en emailadres. De 
verschillende commissies hanteren je emailadres om je te informeren over activiteiten en zaken 
bijvoorbeeld met behulp van de nieuwsbrief. 
  
Gegevens wijzigen 
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten 
corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van naam en adres. Je e-
mail kun je richten aan de het bestuur van de vereniging: bestuur @ heveadorp.nl. Je kunt ook altijd 
terecht bij één van de bestuursleden.  
 
Afmelden e-mailnieuwsbrieven  
Je kunt op onze website ook berichten achterlaten. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-
mailadres verplicht. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? In elk bericht zit onderaan een 
afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden. 
 
Wijzigen van privacy statement  
De tekst van deze privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door het bestuur  te 

allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn 

gepubliceerd. 


