Privacy en huisregels
Plaatselijk belang Stegeren-Junne (PBSJ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
PBSJ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: • Uw persoonsgegevens verwerken in
overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; • Verwerking van uw
persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als
wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; • Passende technische
en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is; • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; •
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als PBSJ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van ons Privacy document, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit per mail naar: info@pbstegerenjunne.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door PBSJ verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden: • Om een correcte ledenadministratie te kunnen voeren. • Het versturen van
nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige communicatie.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen: • Voornaam; • Tussenvoegsel; • Achternaam; • Adresgegevens; • E-mailadres;
• Telefoonnummer (vast en/of mobiel) • Bankrekeningnummer (voor incasso van de
contributie)

Verstrekking aan derden
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader
van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
PBSJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt. Na beëindiging van uw lidmaatschap bewaren wij nog maximaal 2 jaren uw
gegevens.

Website
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, bijvoorbeeld via het contactformulier. Of waarvan
bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming
voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze links zijn geplaatst met
toestemming of op verzoek van de betreffende partijen. Zij hebben geen inzage in uw
persoonsgegevens.

Online publicaties
Van bijeenkomsten en evenementen die wij organiseren maken wij regelmatig
beeldopnames. Na zorgvuldige screening worden deze soms gepubliceerd op onze website
en/of Facebookpagina. Voorbeelden van publicaties kunt u zien op onze website:
www.pbstegerenjunne.nl of via onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/buurtorganisatie/
U kunt te allen tijde aan ons doorgeven dat u tegen publicatie bent. Gepubliceerde
beeldopnames van u worden dan gelijk verwijderd.
Reacties op beeldopnames kunt u mailen naar info@pbstegerenjunne.nl

Nieuwsbrieven
Wij versturen nieuwsbrieven aan leden om hen te informeren of uit te nodigen. Bijvoorbeeld
voor bijeenkomsten, evenementen, vergaderingen, nieuwsitems uit de buurt/gemeente of
oproep voor vrijwilligers. Met hoge uitzondering staat in de nieuwsbrief een commerciële
boodschap. Deze heeft altijd betrekking op een activiteit van een lid van PBSJ of een
activiteit georganiseerd door derden in Stegeren of Junne.
Wilt u geen nieuwsbrief ontvangen, heeft u problemen met een commerciële publicatie?
Mail uw uitschrijving of opmerkingen naar: info@pbstegerenjunne.nl

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen, via info@pbstegerenjunne.nl
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

