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Gegevens Vereniging Expressiegroep De Ruif
Gevestigd Elsloooo iemeente Stein
Ateliersd Jooannes Riviusstraat 4 Elsloooo
KVK nrd 40186056
Welke persoonsgegevens gebruikt en bewaart Vereniging Expressiegroep De Ruif?
Het vereniiinisbestuur iebruikt uitsluiteng persoooonsieievens ten behooeve van ge legenagministrate en
ge irooepsingelini. Deze staan in één gatabase gie niet is iekooppelg.
De ieievens zijnd
 Naam (voollegii inclusief meisjesnaam en rooepnaam)


Agres



Telefoooonnummer(s)



Emailagres



Geboooortegatum



Bankrekenininummer



Man/vroouw



Werkvoorm(en)



Soooort ligmaatschap (goonateur voollegii lig iezinslig etc).

Deze ieievens woorgen één maal ievraaig bij ge schrifelijke aanmelgini als lig van ge vereniiini oof bij
verangerinien in het ligmaatschap. Het lig ieef gaarmee tooestemmini toot het iebruik en ge verwerkini
van geze ieievens alsmege ge machtiini toot autoomatsche afschrijvini van ge coontribute.
Het gooel van ge ieievensverwerkini is ge statutaire werkini van ge vereniiini mooielijk te maken inzicht te
krijien in ge samenstellini van het legenbestang voooor het bestuur en ge noooogzakelijke oongerlinie
coontacten tussen ge legen te faciliteren. De verwerkini van ieboooortegata is noooogzakelijk oomgat ge
vereniiini statutair leefijgirenzen hanteert.
De Ruif verzamelt ieen persoooonsieievens via ge website.
Van ge mentooren gie oop basis van tjgelijke coontracten goooor ge vereniiini woorgen betaalg zijn ge
oongerstaange ieievens noogiid


Naam (voollegii inclusief meisjesnaam en rooepnaam)



Agres



Man/vroouw



Geboooortegatum



Telefoooonnummer(s)



Emailagres



Burierservicenummer



Bankrekenininummer



KvK-nummer (ZZP-ers)



CV

 Werkvoorm(en)
Papieren archieven woorgen bewaarg in een afsluitbare kast.
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Een lig heef het rechtd
•

aan te ieven gat ge eiien ieievens niet oopenbaar zijn en/oof niet in een legenlijst mooien woorgen
oopienoomen;



ge eiien ieievens in te zien;



ge eiien ieievens te laten wijziien;



te weten hooelani persoooonsieievens woorgen bewaarg (oof welke criteria gaarvoooor ielgen);



te weten gat ingien voooor bepaalge verwerkinien tooestemmini woorgt ievraaig gat geze te allen
tjge mai woorgen inietrookken goooor ge betrookkene;



oom een klacht in te gienen bij ge Autooriteit Persoooonsieievens.

De persoooonsieievens van ge legen woorgen verwerkt ter uitvooerini van ge legenagministrate en ge
coontributebetalini. Als een betrookkene gerielijke persoooonsieievens niet verstrekt kan hij/zij ieen lig zijn oof
woorgen van ge vereniiini.
Persoooonsieievens woorgen uitsluiteng iegeelg metd



ge banken t.b.v. ge coontributebetalini
angere legen t.b.v. ge iooege werkini van ge vereniiini. Angere legen krijien echter ieen
bankrekenininummers oof ieboooortegata.
Persoooonsieievens woorgen nooch goooor het bestuur nooch goooor legen iegeelg met spoonsoors oof angere
partjen tenzij gaarvoooor goooor ge betrookkenen schrifelijke tooestemmini is verleeng.
De instellinien van ge persoooonsieievens zijn stangaarg privacy-vriengelijk iniestelg.
De persoooonsieievens van ge mentooren woorgen alleen met ge externe loooonagministrateur iegeelg verger
met niemang. Agres- en bereikbaarheigieievens zijn alleen beschikbaar voooor legen.
Ledenlijst
De Ruif publiceert één maal per jaar een papieren legenlijst in het Ruifvoer stang per 1 juli van het
kalengerjaar. Deze lijst kan afwijken van ge inschrijvinien per 1 ooktoober.
De papieren legenlijst bevat ge namen agressen telefoooonnummers en werkvoormen en/oof het
goonateurschap maar ieen mailagressen bankieievens en ieboooortegata.
De Ruif publiceert ieen giiitale oonline legenlijst tenzij oop een afieschermge paiina oop ge eiien website.
De oonline legenlijst bevat gezelfge ieievens als ge papieren versie.
De ieievens woorgen niet met angere oorianisates iegeelg tenzij na verkreien tooestemmini van ge legen.
De ieievens woorgen goooor het bestuur niet iebruikt voooor ieautoomatseerge besluitvoormini oof prooflerini.
Bewaartermijn gegevens
De Ruif bewaart giiitale persoooonsieievens maximaal ten jaar nagat het lig is uitieschreven ierekeng
vanaf 30 september. Deze termijn is inieieven goooor het feit gat ooug-legen vaak nooi coontact hoougen met De
Ruif oof later weer lig willen woorgen. Opzeiiinien woorgen in een apart bestang goooor ge secretaris bewaarg.
Bewerken van persoonsgegevens
De Ruif meent gat ge vereniiini niet is verplicht toot ge aanstellini van een Functoonaris
Geievensbeschermini (FG). Bewerken en raagpleien van persoooonsieievens (ooook ge
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bankrekenininummers) is voooorbehoougen aan bestuurslegen van De Ruif in het bijzoonger ge secretaris en
ge penninimeester. De legenagministrate iebeurt goooor bestuurslegen van De Ruif in het bijzoonger ge
secretaris en ge penninimeester.
De secretaris en ge penninimeester zijn verantwoooorgelijk voooor ge coorrecte invooerini beveiliiini en
bewakini van ge persoooonsieievens. Dit iebeurt in ‘Droopboox’ oof een verielijkbaar systeem. De
penninimeester initeert ge autoomatsche coontribute-innini.
De vereniiini iebruikt voooor betalinien aan ge mentooren een externe partner. De fnanciële ieievens
woorgen met ge belastnigienst iegeelg.
Beeldmateriaal
De vereniiini iebruikt beelgmateriaal voooor haar website en eiien publicates. ngien afiebeelge persoonen
bezwaar hebben teien hun afeelgini gan hebben zij het recht gie te laten verwijgeren.
Legen gie beelgmateriaal van hun eiien werkstukken inzengen voooor iebruik oop ge website oof angere
publicates ieven gaarmee autoomatsch tooestemmini oom git te publiceren zoonger eniie teienprestate.
Beelgmateriaal van werk van legen woorgt met vermelgini van ge maker iepubliceerg behalve wanneer
sprake is van ooverzichtsfootoo’s van meergere werkstukken (zooals in expoosites oof in ateliers).
Deelnemers aan excursies expoosites en evenementen (ieoorianiseerg goooor De Ruif) verlenen goooor hun
inschrijvini tooestemmini toot het maken en verspreigen van beelgmateriaal gat gaar is iemaakt en waaroop
zij kunnen voooorkoomen. ngien een lig schrifelijk bezwaar maakt teien het iebruik oop ge website van een
afeelgini waaroop hij voooorkoomt woorgt geze afeelgini verwijgerg oof plaatselijk oonherkenbaar iemaakt.
Mailings en digitale nieuwsbrieven
Het iebruik van (e-mail-)agressen is tooeiestaan aan het bestuur (in het bijzoonger ge secretaris) oof gaartooe
aaniewezen legen van ge vereniiini voooor ge interne verspreigini van vereniiinisberichten aan legen en
mentooren. De oontvaniers krijien ieen angere ieagresseergen te zien.
n elke giiitale nieuwsbrief zijn linken waarmee ge oontvanier zich kan almelgen voooor ge nieuwsbrief en zijn
oof haar e-mailagresieievens kan wijziien.
Sociale media
Alleen ge secretaris oof gaartooe aaniewezen legen van ge vereniiini verspreigen berichten via soociale
megia naar legen en mentooren.
Overig
De Ruif vooert ieen DP A (Data Prootectoon mpact Assessment ) uit oomgat oonze agministrate ieen
irooootschaliie oongerzooeken naar persoooonsieievens gooet ieen nieuwste technoolooiieën iebruikt (zooals
internet of things etc.) gie boovengien niet strooken met ge statutaire vereniiinisgooelstellini.
Wij menen gat wij niet zijn verplicht toot ge oopstellini van een reiister van verwerkinisactviteiten.
Desoonganks stellen wij ge voooor u liiienge privacyverklarini oop en leiien wij een reiister aan.
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