Privacyverklaring Vereniging Kreatieve Groep Weesp
Deze privacverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 november 2019.
De Vereniging Kreatieve Groep Weesp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 40516256 en gevestigd aan Ossenmarkt 44, 1381 LV Weesp, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Vereniging Kreatieve Groep Weesp
Ossenmarkt 44
1382 LV Weesp
Telefoon:
0294 410111
E-mail:
info@kgweesp.nl
Website:
www.kgweesp.nl

Inleiding
In dit protocol wordt aangegeven hoe de Vereniging Kreatieve Groep Weesp, vanaf nu kortweg de
KGW genoemd, persoonsgegevens verzamelt van leden en donateurs en op welke wijze deze
gegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de KGW.
De KGW zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden, de bezoekers van haar
websites (www.kgweesp.nl) en de bezoekers van het verenigingsonderkomen (onderste ring van
het Fort aan de Ossenmarkt). Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden zorgvuldig
verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De KGW verwerkt uw persoonsgegevens die door uzelf zijn verstrekt of welke zijn verkregen door
uw bezoek aan het verenigingsonderkomen. Een aantal persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor
het goed laten functioneren van de KGW en moeten derhalve door u worden aangeleverd.
Daarnaast worden nog een aantal persoonsgegevens opgeslagen die u actief heeft verstrekt door
uw profiel op website van de KGW aan te maken en/of aan te vullen; deze persoonsgegevens zijn
derhalve optioneel en u bent niet verplicht om deze aan te leveren.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- IBAN
- Foto
- Camerabeelden
De website van de KGW (www.kgweesp.nl) verzamelt geen persoonlijke data van bezoekers en
maakt beperkt gebruik van cookies. Er is een cookieverklaring opgesteld en gepubliceerd op
genoemde website.

Op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt
De KGW verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitoefenen van de doelstellingen
van de vereniging. Het gaat hierbij om het volgende:
- Het bijhouden van de leden- en donateursadministratie;
- Het afhandelen van uw betaling;
- U voorzien van informatie omtrent door de KGW georganiseerde evenementen, zoals
exposities, open dagen en dergelijke;
- U op de hoogte houden van de mogelijkheid tot inschrijven voor de KGW activiteiten (incl.
workshops);
- Het inplannen van de schoonmaakwerkzaamheden en u hiervan verwittigen;
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens draagt de KGW er zorg voor deze data niet verder
dan strikt noodzakelijk te verspreiden. U kunt hierbij onder meer aan het volgende denken:
- E-mails worden gericht aan groepen via “BCC” adressering;
- Is er terughoudend gebruik van foto’s met daarop personen en zullen de personen op de foto’s
niet worden voorzien van persoonsnamen (met uitzondering van foto’s van functionarissen,
zoals bestuursleden, binnen de KGW);
- Bij het maken van foto’s in het verenigingsonderkomen (voor bijv. promotionele doeleinden)
kunt u altijd aangeven dat u niet gefotografeerd wenst te worden;
- Cameraopnamen zijn alleen te bekijken nadat er een ernstig niet-gewenst feit heeft
plaatsgevonden (voor meer informatie hierover zie het Protocol Cameratoezicht van die
vereniging).

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het delen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De KGW
kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief
iedere toegang tot de vereniging en de faciliteiten ontzeggen. Voorts bent u er zelf
verantwoordelijk voor dat uw contactgegevens juist en actueel blijven.

Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door het bestuur en door de ledenadministratie
van de KGW.
Via de website kunnen leden, na inloggen, eveneens contactgegevens zien van de andere leden.
Op de website kunnen leden, na inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord zelf aangeven
welke contactgegevens zichtbaar zijn voor anderen leden van de KGW. De buitenwereld ziet de
gegevens van leden nooit. Bank- en betalings- gegevens e.d. worden ook aan leden nooit
getoond.
Een andere partij die toegang heeft tot de persoonsgegevens is de commanditaire vennootschap
JORD, handelsnaam Congressus, gevestigd te Herestraat 106, 9711 LM Groningen. Met deze
partij is een verwerkingsovereenkomst getekend door twee vertegenwoordigers van de KGW, de
voorzitter Bauke van der Vlies en de secretaris, Ruurdtje Hoekstra op 25 augustus 2019.
De KGW zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, delen of anderszins
commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de KGW,
dan kunt u zich hiervoor afmelden bij de secretaris.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bij het laten
verwijderen van persoonsgegevens dient u er wel rekening mee te houden dat
persoonsgegevens die nodig zijn om een goede (leden)administratie bij te kunnen houden, niet
verwijderd kunnen worden zolang u lid van de KGW bent.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KGW en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@kgweesp.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
U heeft ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
(autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
De KGW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zet zich in om passende technische
en organisatorische maatregelen te nemen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan hierover dan contact op met de secretaris van de KGW (e-mail:
info@kgweesp.nl).

Bewaren van persoonsgegevens
De KGW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzamelt of om te voldoen aan specifieke
wetgeving.
Bij het beëindigen van uw lidmaatschap van de KGW kunt u aangeven of de KGW uw
persoonsgegevens dient te verwijderen of dat ze voor toekomstig gebruik bewaard mogen
worden.

