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Privacyverklaring 
Vereniging Dorpsberaad Onderdendam 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
verordening verplicht iedere organisatie om mensen heldere informatie te geven over de 
persoonsgegevens die de organisatie verwerkt en voor welke doelen dat gebeurt. Voor u ligt de 
privacyverklaring van Vereniging Dorpsberaad Onderdendam, Stadsweg 9959 PS te Onderdendam, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40025991. Ons secretariaat is tevens te 
contacteren via het volgende e-mailadres: dorpsberaadonderdendam@gmail.com. 
 
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze 
persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking 
rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de AVG. 
 
1. PERSOONSGEGEVENS, GRONDSLAG VERWERKING EN DOELEINDEN 

1.1. Wanneer u zich inschrijft als lid bij onze vereniging, verwerken wij (mogelijk) de volgende 
persoonsgegevens van u: 

• naam 

• voorletters 

• adres 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 

• geslacht 

• geboortedatum 

• IBAN 
1.2. Bij uw inschrijving gaat u ermee akkoord dat wij de hierboven genoemde persoonsgegevens 

(mogelijk) verwerken. Deze toestemming is de grondslag voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens door onze vereniging.  

1.3. De persoonsgegevens die wij bij uw inschrijving verwerken, worden bovendien gebruikt voor de 
volgende doeleinden: 

• om uw lidmaatschap te effectueren; 

• om eventuele wijzigingen in uw lidmaatschap te kunnen verwerken; 

• om post en/of e-mail berichten te adresseren en versturen vanuit ledenadministratie, 
secretariaat of bestuur (denk hierbij bijvoorbeeld aan uitnodigingen voor vergaderingen, 
nieuwsberichten, informatieverstrekking over een bepaald onderwerp, beantwoording 
van door u gestelde vragen, etc.); 

• om uitvoering te kunnen geven aan de statutaire doelstellingen van onze vereniging. 
1.4. Indien u niet akkoord gaat met het verwerken van de genoemde persoonsgegevens, is het voor 

ons als vereniging niet mogelijk om u als lid in te schrijven. Wij kunnen u dan niet voldoende 
identificeren in het geval van een officiële stemming. Ook kunnen wij u dan niet bereiken om de 
nodige informatie, uitnodigingen etc. te verstrekken. 

 
2. DERDEN 

2.1. Wij verstrekken (een deel van) uw gegevens enkel aan derden indien dit noodzakelijk is. Deze 
noodzaak kan liggen in een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen. Het kan ook zo 
zijn dat wij uw gegevens delen om onze statutaire doeleinden te kunnen bereiken.  

2.2. Wij verstrekken (een deel van) uw gegevens hiervoor enkel aan de volgende derden: 

• Gemeente het Hogeland 
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• Provincie Groningen 

• Waterschap Hunsingo 

• Incassobureau (voor inning achterstallige contributie) 
2.3. Wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de EU en delen deze ook niet met internationale 

organisaties, tenzij wij hiertoe wettelijke verplicht zijn. 
 
3. BEWAREN EN BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

3.1. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hierbij wordt gelet op het doel 
van de verwerking en op wetgeving die het bewaren verplicht. 

3.2. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Daarbij 
zullen wij voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te 
beveiligen. 

 
4. UW RECHTEN 

4.1. U heeft zelf verschillende rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Het is voor 
ons als vereniging belangrijk dat wij op de juiste manier gehoor geven aan verzoeken van onze 
leden aangaande deze rechten. U kunt daarom altijd contact opnemen met ons Secretariaat via 
dorpsberaadonderdendam@gmail.com over de volgende zaken: 

• meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; 

• inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken; 

• verzoek om uw persoonsgegevens te wissen; 
Let op, het kan zijn dat wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken of 
een bepaalde tijd te bewaren. In dat geval kunnen wij uw persoonsgegevens niet wissen op 
uw verzoek.  

• verzoek om correctie, beperking, aanvulling of overdracht van uw persoonsgegevens, voor 
zover bij ons bekend; 

• indienen van een bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door onze vereniging; 

• intrekking van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 
 
5. GEBRUIK VAN FOTO’S EN VIDEO’S 

Wij kunnen foto’s en/of video’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten maken. Dit materiaal 
kunnen wij publiceren op onze verenigingstab op de website www.onderdendam.com, op onze 
Facebookpagina, ons Instagram account, YouTube en in overige media zoals bijvoorbeeld kranten, 
tenzij u daartegen bezwaar aantekent (zie onder punt 4). 
 
6. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 

Het kan gebeuren dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Bij wijziging stellen wij u 
hiervan in kennis. Verder raden wij u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 
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