
 
Privacyverklaring van DorpsGoed ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming   
           
 
1. Verantwoordelijkheid 
 
Het bestuur van DorpsGoed, gevestigd te Den Dungen is verantwoordelijk voor de vastleggen en gebruiken van 
jouw persoonsgegevens. We doen dat op de manier zoals we in deze ‘privacyverklaring’ weergeven. 
 
2. Contactgegevens: 
Namens het bestuur van DorpsGoed is de secretaris van de vereniging aangewezen als ‘Functionaris 
gegevensbescherming’. 
Gegevens over de vereniging, genoemd bestuurslid en ook de privacyverklaring zelf is te vinden op onze 
website: www.dorpsgoed.nl. De ‘functionaris gegevensbescherming’ is te bereiken via secretaris@dorpsgoed.nl. 
 
3. Persoonsgegevens die wij vastleggen en gebruiken 
 
Je persoonsgegevens zijn door jouzelf aan ons verstrekt, dan wel bij ons bekend doordat je gebruik maakt(e) 
van onze diensten. Bij het verstrekken van de persoonsgegevens van minderjarigen is dat document door de 
ouders of voogd voor akkoord  medeondertekend.   
Het bestuur van DorpsGoed heeft een of twee (bestuurs-) leden aangewezen om jouw onderstaande gegevens 
vast te leggen en te gebruiken (in artikel 5 geven we aan waarom we deze gegevens nodig hebben): 
a. je voor- en achternaam 
b. je geslacht 
c. je geboortedatum 
d. je adresgegevens 
e. je vaste en mobiele telefoonnummer(s) (ook die van een contactpersoon) 
f. je e-mailadres 
g. je IBAN/bankrekeningnummer 
 
Van de leden van DorpsGoed die op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voorkwamen 
bovendien nog  
h. het BSN. 
 
4a. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken (minderjarigen) 
 
Wij kunnen niet controleren of de opgegeven geboortedatum klopt. We kunnen dus ook niet weten of een 
bezoeker daadwerkelijk meerderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten 
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er toch gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. 
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@dorpsgoed.nl dan verwijderen wij deze informatie. 
 
4b. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken (verkiezingen) 
 
Speciaal (en alleen) voor de verkiezingen maakt DorpsGoed gebruik van de verplichte verkiezingssoftware van 
het programma OSV. De persoonsgegevens, incl. het BSN, van de leden van DorpsGoed, die op de kieslijst 
stonden, zijn in dat programma ingevoerd. Bestanden uit dit programma worden nooit digitaal verstuurd, maar 
moeten door DorpsGoed op een USB-stick aan de gemeente worden aangeleverd. Het document waarop de 
benodigde persoonsgegevens staan wordt in de ledenadministratie bewaard, zodat het voor volgende 
verkiezingen niet opnieuw behoeft te worden gemaakt. Het programma is daar ook op gemaakt.  
 
5. Tijdens informatieavonden, wijkbezoeken etc verstrekte gegevens 
 
Bij verschillende gelegenheden laten bezoekers soms persoonlijke gegevens bij DorpsGoed achter. Het gaat 
daarbij meestal om naam, adres, telefoonnummer enof e-mailadres. 
 



6. Met welk doel wij persoonsgegevens gebruiken 
 
De daartoe door het bestuur van DorpsGoed aangewezen (bestuurs-) leden van DorpsGoed gebruiken jouw 
persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
• Het aan jou toezenden van de contributie- en andere rekeningen (gegevens genoemd onder 3a, 3d, 3f enof 

3g) 
• Het opstellen van kandidatenlijsten ten behoeve van verkiezingen (gegevens genoemd onder 3a, evt 3b, evt 

3c , 3d en 3h) 
• Het aan jou toezenden van informatiebulletins en nieuwsbrieven (gegevens genoemd onder 3a, 3d en 3f) 
• Om je te informeren over zaken die de doelstelling van de vereniging raken (gegevens genoemd onder 3a, 

3d en 3f) 
• Het toezenden van uitnodigingen voor bestuurs-/leden-/achterbanvergaderingen (gegevens genoemd onder 

3a, 3d en 3f) 
• Om je zo nodig te kunnen bellen, e-mailen of whatsappen (of door middel van andere 

communicatiemiddelen) over verenigingszaken die voor jou mogelijk van belang zijn (gegevens genoemd 
onder 3a, 3d, 3e enof 3f) 

• Om je te informeren over wijzigingen binnen de vereniging (gegevens genoemd onder 3a, 3d en 3f) 
• Om je, na de beëindiging van je lidmaatschap, te informeren over te organiseren activiteiten voor oud-leden 

danwel over andere voor oud-leden van belang zijnde zaken (gegevens genoemd onder 3a en 3d) 
• Om je declaraties te kunnen uitbetalen (gegevens genoemd onder 3a, 3d en 3g) 
• Voor het aanvragen van subsidies (gegevens genoemd onder 3a, 3b, 3c en 3d) 
• Voor het –geanonimiseerd- verwerken van de gegevens ten behoeve van het jaarverslag en andere 

statistische informatie (gegevens genoemd onder 3a, 3b, 3c en 3d) 
• De verstrekte gegevens als bedoeld onder punt 5 worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor die 

gegevens werden verstrekt, bijvoorbeeld om nadere informatie over concrete zaken te verstrekken of voor 
informatie over DorpsGoed  

 
7. Geautomatiseerde besluitvorming 
 
DorpsGoed verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten 
kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 
 
8. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
DorpsGoed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de 
gegevens worden vastgelegd.  
DorpsGoed bewaart je gegevens gedurende je lidmaatschap van de vereniging en verwijdert alle gegevens, met 
uitzondering van je naam, voornaam en adres (dit tbv de organisatie van activiteiten voor oud-leden), bij 
beëindiging van je lidmaatschap. Als er bij het beëindigen van het lidmaatschap nog financiële rekeningen 
openstaan worden de gegevens pas verwijderd als die rekeningen zijn betaald.  

• In het geval je op de mailinglijst van de nieuwsbrief staat blijf je daarop staan totdat je je nadrukkelijk afmeldt, 
door middel van een link onderaan elke nieuwsbrief. 
 
9. Delen van persoonsgegevens met derden 
 
DorpsGoed verstrekt je gegevens uitsluitend aan anderen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze 
taken als vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook wanneer een instantie met een 
publiekrechtelijke taak, zoals bijvoorbeeld de gemeente, daarom verzoekt worden de gevraagde gegevens 
verstrekt. Het moet dan wel gaan om de uitvoering van een publiekrechtelijke taak die een relatie heeft met de 
doelstellingen van DorpsGoed. Zie in dit verband ook onder 4b. 
Maar als wij, bijvoorbeeld uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift gegevens geheim moeten houden 
dan doen we dat ook.  
 
10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
DorpsGoed gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 



11. Foto’s, films  
 
DorpsGoed plaatst foto’s en films van activiteiten in nieuwsbrieven of op haar website. We vermelden daarbij 
geen persoonsgegevens zonder dat jij daarvoor toestemming gaf. Heb je er bezwaar tegen dat jouw beeltenis, 
ook zonder vermelding van persoonlijke gegevens, herkenbaar voorkomt op de site, in de nieuwsbrief of 
anderszins meldt dat dan aan het bestuur.  
 
12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
Alleen jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
 
Je hebt het recht om je gegeven toestemming voor het vastleggen en gebruiken van je gegevens in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de wijze waarop we dat deden. Ook  heb je het ‘recht op gegevensoverdraagbaarheid’. 
Dat betekent dat je het bestuur kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een 
ander persoon of door jou genoemde organisatie, door te sturen. 
 
Je kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een 
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de vastlegging en het gebruik van jouw 
persoonsgegevens sturen naar: secretaris@dorpsgoed.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat dat verzoek echt door jou is gedaan, moet je met dat verzoek een kopie van je 
identiteitsbewijs mee sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming 
van je privacy.  
 
We zorgen er voor dat we zo snel mogelijk, maar in ieder geval  binnen vier weken, aan je verzoek voldoen en 
laten je dat ook schriftelijk weten.  
Als je dat wil sturen we je een afschrift van jouw gegevens. 
Bij een afwijzende beslissing zullen we de redenen van de afwijzing aan jou meedelen. 
DorpsGoed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  
 
13. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
DorpsGoed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het 
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met de in artikel 2 genoemde functionaris.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van DorpsGoed op  20 juni 2018  
 
De secretaris, 
 
De voorzitter, 
 
 

 
 

 
 
 


