Privacy bij Milieu- en Natuurvereniging Groentje (versie 24 februari 2019)
Groentje verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende
wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met de door u
verstrekte persoonsgegevens. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke
regels we ons houden.
Toepassing
Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, relaties,
deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en gegevens.
Gegevensverwerking
Twee bestuursleden houden een administratie bij met persoonlijke gegevens van relaties
van Groentje. Een relatie is een persoon of organisatie die bekend is bij Groentje door
bijvoorbeeld deelname aan een activiteit of informatieaanvraag. Wij verzamelen na
toestemming persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres,
om onze leden, vrijwilligers en andere betrokkenen te informeren over ons werk en de
daarbij behorende acties.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. De door ons bewaarde
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het goed
functioneren van onze organisatie en dienen alleen voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor zij zijn vastgelegd. Voor het verwijderen van persoonsgegevens uit
onze administratie conformeren wij ons aan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen zoals
vastgelegd in de van toepassing zijnde wetgeving.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten
wijzigen of verwijderen. Dat kan via het contactformulier op onze website www.groentjewezep.nl. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van
onze activiteiten of wanneer u vermoedt dat uw gegevens door Groentje openbaar worden
gemaakt of wanneer u vragen heeft over dit privacy beleid.
E-mail
Wanneer u uw e-mailadres aan Groentje hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd
over ons werk. Wilt u minder of geen e-mail ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment
afmelden voor deze e-mails via een bericht aan de afzender van de mails.
Cookie-statement en klikgedrag
Groentje gebruikt geen cookies om individuele bezoekers te volgen. Om het gebruik van de
website te optimaliseren en om het bezoek te monitoren registreert Groentje anoniem het
aantal ‘hits’ per thema op de website.
Beveiliging
Groentje heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking.
Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor
bestuursleden en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
Links naar andere websites
Op onze website www.groentje-wezep.nl treft u links aan die verwijzen naar andere
websites. Groentje draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door
die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement - indien aanwezig - van de
site die u bezoekt.
Groentje houdt het recht het privacybeleid te wijzigen.

