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In deze privacyverklaring vind je de gegevens van de KGW. Verder wat
persoonsgegevens zijn en wat je rechten zijn in deze. Ook de manier waarop we
je gegevens verwerken, hoe we ze beveiligen en hoelang we ze bewaren. Deze
privacyverklaring geldt voor bezoekers van onze website (www.kgweesp.nl),
voor het aangaan van een lidmaatschap en het boeken van een activiteit.

Onze gegevens
Kreatieve Groep Weesp, ofte wel de KGW:
Adres:
telefoon (ma t/m do, 20-22 uur):
email:

Ossenmarkt 44,
0294 41 01 11
info@kgweesp.nl

1381 LX Weesp

Persoonsgegevens
Dit zijn alle gegevens van leden (inclusief ere- en aspirant leden, e.d.), oudleden en geïnteresseerden van de vereniging, die rechtstreeks herleidbaar zijn
tot het lid persoonlijk.

Verwerken van persoonsgegevens
Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan het vastleggen,
gebruiken, terugzoeken, beschikbaar stellen en verspreiden van je
persoonsgegevens. Verder het beveiligen, wijzigen en verwijderen van je
persoonsgegevens.

Doel van het vastleggen van persoonsgegevens
De KGW is een vereniging gedragen door vrijwilligers, waarbij alle leden een
bijdrage leveren. Hiervoor houden we natuurlijk een ledenadministratie bij en
een administratie van onze activiteiten. We willen contact kunnen maken met de
leden van de vereniging, betalingen kunnen verwerken en ook willen we af en
toe een nieuwsbrief kunnen sturen.
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Verder willen wij bijhouden wat onze leden deden en doen binnen de vereniging
om de vereniging te verbeteren en te laten meegroeien met de wensen en
behoeften van onze leden.
Daarnaast houden wij gegevens bij van oud-leden van, en geïnteresseerden in
de KGW, omdat de ervaring leert dat zij heel vaak later (weer) lid worden. Dus
ook van zulke leden willen we de historie meenemen.
Daarnaast zijn sommige gegevens van de leden ook zichtbaar voor alle leden,
om de vrijwilligerstaken te kunnen organiseren en om de sociale kant van de
vereniging te ondersteunen. Een lid kan zelf bepalen welke gegevens voor
andere leden zichtbaar zijn; voor niet-leden zijn geen persoonsgegevens
zichtbaar. Bankgegevens worden nooit getoond.
Verder houden we gegevens van leden bij om aan wettelijke verplichtingen te
voldoen (geen anonieme leden) en fraude tegen te gaan (geen valse
identiteiten), om klachten in behandeling te kunnen nemen en de kwaliteit van
onze vereniging te verbeteren. De KGW verkoopt of deelt persoonsgegevens
nooit met derden.
Ook gebruiken we via de beheerder van onze website Google Analytics om de
kwaliteit van de website te monitoren en bezoekgegevens te verzamelen. Een
deel van de resulterende (geanonymiseerde) gegevens is toegankelijk voor de
vereniging.

Je rechten
Je kunt opvragen welke gegevens de vereniging over je heeft vastgelegd via een
verzoek aan het secretariaat, per email naar info@kgweesp.nl. Zijn deze
gegevens onjuist of onvolledig of op andere manier in strijd met de AVG
regeling? Dan heb je het recht om deze gegevens te laten verbeteren, aanpassen
of verwijderen, met dien verstande dat het laten verwijderen van al je gegevens
automatisch gelijk staat met opzegging van je lidmaatschap. Stuur een verzoek
daartoe naar de secretaris van de vereniging.
Leden kunnen ook via hun account op de website van de KGW een deel van hun
persoonsgegevens inzien, wijzigen en onzichtbaar maken voor de andere leden
van de vereniging. Daar zijn niet de gegevens van hun boekingen te wijzingen,
doe daarvoor een verzoek aan de ledenadministratie.
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Veiligheid
Wij vinden het ook belangrijk dat persoonsgegevens niet zomaar op straat
terecht komen. Daarom gaan we er zorgvuldig mee om en verspreiden je
gegevens niet verder binnen de vereniging dan nodig voor de uitvoeren van de
taken van de vereniging. Ook wordt het beheer van de gehuurde software voor
website en de data van de ledenadministratie gedaan door een firma die hier
betrouwbaar mee omgaat voor veel verenigingen in Nederland, te weten:

Congressus
Adres:

Herestraat 106, Groningen

Email:

hallo@congressus.nl

Telefoon:

050 – 211 00 16

Website:

www.congressus.nl
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