Privacybeleid Buurtvereniging Stroet is goed
Wij willen je informeren over de verwerking van je
persoonsgegevens
De buurtvereniging Stroet is Goed kent twee onderdelen waaronder activiteiten
plaatsvinden. Dit betreft de ijsclub en het kermiscomité. Onze doelstelling is om door het
organiseren van onder andere kinderkermis en ijs-(schaats)activiteiten de saamhorigheid
in Stroet en directe omgeving te vergroten. Het organiseren van deze activiteiten kunnen
wij alleen maar doen door uw donaties en vrijwilligersactiviteiten. Alle hulp is van harte
welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze doelstelling. Om een wederzijds
vertrouwen tussen u en de buurtvereniging te scheppen willen we je graag op
transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met
persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
Buurtvereninging Stroet is Goed is verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer
belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens
omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens
zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen
Welke persoonsgegevens hebben wij verzameld?
IJsclub
Voor het realiseren van ijs activiteiten tijdens vorstperioden en het op orde houden van
de ijsbaan en omgeving, kent de ijsclub het systeem van financiering door onze
donateurs. Naam en adresgegevens worden verzameld. Financiele informatie wordt in
principe niet verzameld omdat de donateurskaarten bij u aan de deur worden bezorgd en
contant worden afgerekend.
Kermiscomité
Het kermiscomité financiert haar activiteiten door het organiseren van een verloting. Op
lijsten worden de verkochte loten gekoppeld aan naam en adresgegevens. Deze lijsten
worden na de verloting weer vernietigd. Publicatie van de prijswinnaarsgegevens tijdens
de kermis zal geschieden. Bij lotenverkoop zal dit worden benoemd
Het werven van vrijwilliggers verloopt via een inschrijflijst. Men wordt persoonlijk
gevraagd gegevens te delen met het organiserend comité. Jaarlijks wordt deze
inschrijving opnieuw georganiseerd. Contactgegevens worden niet standaard voor dit
doel verzameld. Er bestaan geen lijstjes. Tijdens de werving zal de vrijwilligers worden
gemeld waarvoor het gebruik van zijn/haar contactgegevens nodig is.
De contactgegevens betreffen:
Naam, telefoonnummer en/of emailadres

Donateurs van de kermisactiviteiten worden ook jaarlijks opnieuw benaderd om al dan
niet te doneren. Sommige bedrijven ontvangen een nota voor deze donatie. Naam en
adresgegevens worden daarvan uiteraard verzameld. Als een stukje reclame worden de
donateurs genoemd op een lijst welke zichtbaar wordt opgehangen. Tevens worden deze
gegevens getoond op onze website: www.stroetisgoed.nl

Er bestaat wel een telefoonlijstje van het Bestuur van het kermiscomité. Dit is
opgenomen in het draaiboek van de kermis. De bestuursleden hebben mondeling
akkoord gegeven d.d. 22 mei 2018 (tijdens de bestuursvergadering) voor opname van
deze gegevens in het draaiboek.

Online media
Op www.stroetisgoed worden geen cookies gebruikt. Onze website wordt geleverd
middels technologie van ziber. Het privacystatement van Ziber is terug te vinden op
www.ziber.nl
Daarnaast is de buurtvereniging actief via Facebook en Twitter. Indien u ervoor heeft
gekozen van ons socialmedia account lid te zijn, zullen we u via deze kanalen informeren.
Wilt u onze informative niet ontvangen, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je
uitschrijven.
Foto’s op website: mag omdat kermis en de ijsbaan een openbaar toegankelijk
evenement/locatie is. Bij de entrée van de kermistent en de ijsbaan zal melding van
worden gemaakt dat opnames kunnen worden gemaakt voor gebruik op de eigen website
van Stroet is Goed en aanverwante media zoals Facebook en Twitter.

Verstrekking aan derden
De Buurtvereniging Stroet is Goed verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen.
Mocht het in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk of wenselijk zijn, dan zal die
verstrekking slechts gebeuren na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Wij
hebben geen verwerkersovereenkomst afgesloten met welke partij dan ook.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om
persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben
om onze doelen te realiseren.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan. De bestuursleden zijn weliswaar in het
bezit van een ledenlijst met persoonsgegevens, maar mogen deze uitsluitend voor
de vastgestelde doelen gebruiken.
- De gegevens worden digitaal verwerkt en opgeslagen. De systemen zijn voorzien
van een wachtwoord. Actie secretaris en penningmeester

- Papieren gegevens, USB-sticks e.d. worden in een afsluitbare ruimte en/of kast
bewaard, die alleen toegankelijk is voor de bevoegde verwerker. Actie secretaris
en penningmeester
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
- Bij een datalek zal er direct worden gecommuniceerd met de gedupeerden

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover direct contact met ons op te nemen. 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.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem
dan contact met ons op!

Contactgegevens voor privacywetgeving
Buurvereninging Stroet is Goed ( Kermiscomité en IJsclub)
t.a.v. mevrouw M.M. van Peperstraten (Secretaris)
Stroet 79
1744 GL Sint Maarten

stroetisgoed@gmail.com

Op onze websites staan links naar websites van derden
Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je
adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde
partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy
Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke
wijzingen in ons beleid. Het statement is opgenomen op onze website
www.stroetisgoed.nl

