Volkstuinvereniging
Hardinxveld-Giessendam.

Privacyverklaring.
Volkstuinvereniging Hardinxveld-Giessendam", is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Voorzitter Nico Klomp is de Functionaris Gegevensbescherming van de volkstuinvereniging
Hardinxveld-Giessendam". Hij is te bereiken via vtv-hg@outlook.com
of per telefoon: 06-48473183
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Volkstuinvereniging Hardinxveld-Giessendam", verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Volkstuinvereniging Hardinxveld-Giessendam”, verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen en verslagen van de algemene
ledenvergadering.

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taken als bestuur uit te
kunnen voeren.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:
Volkstuinvereniging Hardinxveld-Giessendam", bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren het volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens:
- Zo lang u lid bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Volkstuinvereniging Hardinxveld-Giessendam”.
U kunt verzoeken om inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw
persoonsgegevens.
Ook kunt u verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar maken op de
verwerking van uw persoonsgegevens en deze sturen naar vtv-hg@outlook.com .
Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Volkstuinvereniging Hardinxveld-Giessendam", neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact met ons op via vtv-hg@outlook.com
Gebruik Beeldmateriaal:
Voor de nieuwsbrief van de Volkstuinvereniging Hardinxveld-Giessendam”, kunnen
foto’s gemaakt worden, ook kunnen de namen van de tuinders van het complex in de
nieuwsbrief gepubliceerd worden.
De nieuwsbrief wordt ook op de website van de Volkstuinvereniging HardinxveldGiessendam" www.vtv-hg.nl geplaatst.
Wanneer u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s waarop u
herkenbaar bent, of met het plaatsen van uw naam in de nieuwsbrief dan kunt u hiertegen
bezwaar maken via vtv-hg@outlook.com
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