Buurtbusvereniging Hellendoorn
Privacy Verklaring
Inleiding
De buurtbusvereniging Hellendoorn beheert voor de uitvoering van haar taak persoonsgegevens van
haar leden. Daarbij voldoet de buurtbusvereniging aan de eisen in de ‘Algemene verordening
gegevensbescherming’ (AVG). De buurtbusvereniging heeft het gebruik en het beheer van
persoonsgegevens vastgelegd in het document “Beheer persoonsgegevens”.
De buurtbusvereniging Hellendoorn zal de persoonlijke gegevens van haar leden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.
Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u lid wordt van de buurtbusvereniging Hellendoorn, dan worden de door u verstrekte
gegevens vastgelegd. De buurtbusvereniging gebruikt die gegevens voor de uitvoering van haar taak:
het laten rijden van de buurtbus. Zij gebruikt de gegevens ook voor de middelen die het uitvoeren
van haar taak ondersteunen: het uitbrengen van een Nieuwsbrief, bedoeld om leden te informeren
over de vereniging.
Gegevens worden alleen, en voor zover relevant, gedeeld met derden als het wettelijk verplicht is en
als het voor de uitvoering van de taak noodzakelijk is.
Persoonsgegevens
Bent u lid van de buurtbusvereniging Hellendoorn, dan worden de volgende gegevens bewaard:
 Naam (voorletters, voornaam, tussenvoegsel en achternaam),
 Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats),
 Geboortedatum,
 Man/vrouw,
 Telefoonnummer (vast/mobiel),
 Emailadres,
 Datum begin lidmaatschap,
 Soort lid (chauffeur, bestuurslid, vervoercoördinator, voertuigcoördinator, overig).
Bent u chauffeur, dan worden aanvullend de volgende gegevens bewaard:
 Lijn (513, 594, 597),
 Beschikbaarheid,
 Datum medische keuring en datum herkeuring,
 Uitslag medische keuring,
 Uitslag proefrit.
Rechten
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u als lid van de buurtbusvereniging Hellendoorn
de volgende rechten:
 Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens, die door de
buurtbusvereniging Hellendoorn zijn vastgelegd.
 Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, worden deze op
uw verzoek aangepast.
 Recht op verwijdering: op uw verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist.
Als u een beroep op bovenstaande rechten wilt doen, kunt u dit via een email aan de secretaris
melden.
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Bewaartermijn
De gegevens worden tot maximaal 5 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard. Bij het
overlijden van leden, worden de gegevens binnen een maand na de ontvangst van het bericht van
overlijden verwijderd.
Gebruik van cookies
Op de website van de buurtbusvereniging Hellendoorn wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde
cookies. Er worden ook geen andersoortige "tracking" middelen gebruikt. Op de server van de
website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina’s worden bezocht.
Verwijzingen naar andere websites
Op de website van de buurtbusvereniging Hellendoorn treft u enkel links aan naar de websites van de
sponsoren en naar websites met toeristische informatie.
Vragen
Vragen of opmerkingen over het privacy beleid van de buurtbusvereniging Hellendoorn kunt u via email richten aan de secretaris.
Wijzigingen
Als dat noodzakelijk blijkt, zal deze verklaring worden aangepast. U kunt de actuele tekst altijd
terugvinden op de website van de buurtbusvereniging Hellendoorn.
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