Privacyverklaring
Privacyverklaring Bewonersvereniging Ruitersbos Breda
Via de website https://bewonersverenigingruitersbos.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. Bewonersvereniging Ruitersbos acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt
en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Bewonersvereniging Ruitersbos is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 maart 2021
Gebruik van persoonsgegevens
De vereniging houdt de NAW-gegevens van haar leden t.b.v. van de ledenadministratie, verzenden van
periodieke nieuwsbrieven en voor het informeren over, organiseren en uitvoeren van activiteiten.
Nieuwsbrief
Wij versturen periodiek een nieuwsbrief waarmee wij onze leden willen informeren over bezigheden op
de vereniging. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt
automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.
Verstrekking aan derden.
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Cookies
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
Analyse
De website van de vereniging maakt geen gebruik van programmatuur waarmee het surfgedrag op de
website te geëvalueerd kan worden.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens
te beperken.
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Bewaartermijnen
De vereniging hanteert een bewaar termijn van twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap,
behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).
Websites van derden
Voor websites van derden die als link op de website van de vereniging vermeld staan, is de
privacyverklaring van de betreffende website van toepassing.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook
kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw
toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons
wil laten beperken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U
kunt hiervoor terecht bij het secretariaat van de vereniging.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen
met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Bewonersvereniging Ruitersbos Breda
Sibeliuslaan 12
4837 CA Breda
Email: secretaris@bewonersverenigingruitersbos.nl
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