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Persoonsgegevens 
'Feriening foar Doarpsbelang Aldegea' is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Bij het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging wordt gevraagd om akkoord te gaan met de 
privacyregels van de vereniging. Indien een potentieel lid hier niet akkoord mee kan gaan, kan deze niet 
worden ingeschreven als lid. 
 
Een lid van de 'Feriening foar Doarpsbelang Aldegea' is een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder. 
 
In de ledenadministratie van de vereniging worden onderstaande persoonsgegevens opgenomen: 
- Voor- en achternaam; 
- Adresgegevens: straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats; 
- E-mailadres; 
- Telefoonnummer; 
- Bankrekeningnummer (evt. met machtiging automatische incasso); 
- Ingangsdatum lidmaatschap. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet door de vereniging verwerkt, ook een BSN-
nummer wordt niet vermeld in de ledenadministratie van de vereniging. 
De vereniging vraagt en verwerkt voor haar ledenadministratie ook nooit bijzondere persoonsgegevens 
die iets zeggen over de gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele voorkeur van 
een lid. 
 
De vereniging gebruikt verschillende beveiligingstechnologieën om de persoonsgegevens van de 
ledenadministratie te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde 
openbaarmaking.  
De vereniging bewaart deze persoonsgegevens op computersystemen met beperkte toegang. 
 
De leden van het dagelijks bestuur van de 'Feriening foar Doarpsbelang Aldegea', zijnde de voorzitter, 
secretaris en penningsmeester, zijn bevoegd om de gegevens, die zijn opgenomen in het ledenbestand, 
in te zien en te bewerken. Bij wisseling van één van deze bestuursleden wordt direct het wachtwoord 
van het document aangepast. 
 
Persoonsgegevens van de ledenadministratie worden nooit aan anderen verstrekt. 
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Na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens, binnen 1 maand,  verwijderd uit de 
ledenadministratie van de vereniging.  
Financiële gegevens bewaart de vereniging 7 jaren, conform de wettelijke bewaarplicht, digitaal in een 
beveiligd document. Daarna worden deze gegevens vernietigd. 
 
Een lid heeft recht van inzage in de gegevens die de vereniging in haar ledenadministratie heeft 
opgenomen. Een lid heeft ook het recht om zijn gegevens te laten wijzigen of te verwijderen.  
Een verzoek hier toe kan worden ingediend bij de secretaris (dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com). 
 

Doel van het verwerken van persoonsgegevens 
De persoonsgegevens, in het bijzonder het e-mail adres, worden gebruikt om leden te informeren over 
zaken over ons dorp. Denk hierbij aan uitnodigingen voor de ledenvergadering, bijzondere 
vergaderingen en informatiestromen.  
In een toegezonden e-mail is alleen het e-mailadres zichtbaar van de ontvanger van de e-mail, niet die 
van anderen.  
De vereniging geeft een e-mailadres nooit door aan anderen.  
Indien een lid geen e-mails (meer) wil ontvangen, kan hij dit aangeven bij de secretaris, het e-mailadres 
wordt dan direct uit de ledenadministratie verwijderd. 
De betreffende informatie, bestemd voor bijv. een ledenvergadering, worden dan per post toegezonden 
of bezorgd op zijn woonadres. 
 

Publicatie van foto's 
De vereniging plaatst foto's op haar website 'www.oudega.info' en/of op haar Facebookpagina 'Nijs fan 
Aldegea Sm.'. Indien voor een evenement een Facebookpagina of event wordt aangemaakt, wordt 
aangesloten bij het hiervoor genoemde beleid inzake de Facebookpagina 'Nijs fan Aldegea Sm.'. 
 
De vereniging gaat er vanuit dat een lid toestemt met het publiceren van foto's gemaakt in publieke, 
openbare ruimten waar hij mogelijk op voorkomt. Indien een lid een redelijk belang heeft om zich tegen 
publicatie te verzetten, kan hij dit kenbaar maken bij de secretaris van de vereniging.  
De foto wordt dan direct verwijderd van de websites of betreffende Facebookpagina van de vereniging.  
Alle door de vereniging gemaakte foto's worden bewaard in een beveiligde omgeving en zijn niet 
inzichtelijk voor anderen. 
 

Website 
De vereniging heeft en 2 websites in eigen beheer: 
1. www.oudega.info 
2. http://dichterspaad.nl 
 
Getoonde informatie over personen, bedrijven etc. zijn met toestemming van de betrokkene(n) geplaatst. 
Eventuele wijziging(en) in deze informatie kan worden doorgeven aan de secretaris, de gegevens zullen 
dan binnen 10 werkdagen worden gewijzigd. 
 
De vereniging verzamelt geen locatiegegevens, IP-adressen, gegevens verstrekt door cookies en 
gelijksoortige technologieën. 
 

Beveiliging van persoonsgegevens en afbeeldingen 
'Feriening foar Doarpsbelang Aldegea' neemt de bescherming van persoonsgegevens en/of 
afbeeldingen serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Wanneer een lid de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, kan hij contact opnemen met de secretaris van de vereniging. 
 


