Bescherming persoonsgegevens
Onze vereniging gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonlijke gegevens en verplicht zich te
houden aan de richtlijnen die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgelegd.
Als u zich inschrijft als nieuw lid van de Dordtse Seniorenbond geeft u daarmee tevens toestemming aan
onze ledenadministratie om de verstrekte gegevens te beheren.
De gegevens van onze leden worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, wat betekent dat ze nooit zonder uw toestemming worden verstrekt aan externe partijen en dat binnen onze
vereniging alleen de personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien toegang hebben.
Vastgelegde gegevens:

Naam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

leeftijd

Lidmaatschapsnummer
Gebruik vastgelegde gegevens:

distributie van nieuws(brieven)

attentie en/of felicitaties bij verjaardagenb

bezoeken van leden (door bestuursleden en belastinginvullers)

opvragen en checken van lidmaatschapsnummers

controle op betaling contributiegelden
Protocol
De vastgelegde gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties buiten de vereniging de Dordtse
Seniorenbond zonder expliciete voorafgaande (bij voorkeur schriftelijke) toestemming van de betrokkenen.
De vastgelegde gegevens worden bijgehouden op een Excel datasheet in een privé omgeving bij de ledenadministrateur en penningmeester van de Dordtse Seniorenbond.
Een uittreksel van de ledenadministratie, bestaande uit alleen het lidmaatschapsnummer en de NAWgegevens zijn eveneens toegankelijk op een alleen voor geregistreerde gebruikers (bestuursleden) toegankelijk deel van de website van de Dordtse Seniorenbond.
De toegang tot het alleen voor geregistreerde gebruikers bestemde deel van de website wordt verleend
onder voorwaarden, dat de aldaar vastgelegde gegevens niet worden gekopieerd of op andere wijze
worden verspreid anders dan voor eigen gebruik t.b.v. de Dordtse Seniorenbond
Leden, die hun lidmaatschap opzeggen worden door de ledenadministrateur (binnen 2 jaar) uit het actuele ledenbestand verwijderd of onzichtbaar gemaakt.
Het is de verantwoordelijkheid van de webmaster om geregistreerde gebruikers, die geen toegang meer
nodig hebben tot niet-publieke gegevens op de website, te blokkeren en/of te verwijderen.
Wilt u de door de Dordtse Seniorrenbond bewaarde gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen neem
dan, bij voorkeur via e-mail, contact op met onze ledenadministratie ledenadmin@dordtsenior.nl.
Opgemaakt: 14-2-18

