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Privacyverklaring Dorpsbelang Menaam m.b.t. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Grondslag verwerking persoonsgegevens leden  

Voor het registreren van onze leden houden wij de volgende persoonsgegevens bij: 

Naam *Adres * 

Telefoonnummer 

Woonplaats * 

Contributiebedrag * 

IBAN-nummer ** 

Tenaamstelling ** 

Handtekening ** 

Datum van ondertekening 

* Verplicht 

** Verplicht bij machtiging automatische afschrijving contributie 

Omdat voor deze ”gewone” persoonsgegevens geen verhoogd privacy risico geldt is het niet nodig een data 

protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Er worden namelijk geen gevoelige gegevens 

geregistreerd. 

Waarom vragen wij deze persoonsgegevens 

• Voor het innen van de contributie 

• Voor het eventueel sturen van uitnodigingen ALV en/of extra ledenvergadering 

• Voor het eventueel sturen van overige correspondentie 

Wat mag er niet gebeuren met deze persoonsgegevens 

• Verkopen aan derden 

• Verstrekken aan derden 

• Voor andere doeleinden gebruiken dan bovenstaande 

Waar worden de gegevens bewaard 

Het aanmeldingsformulier wordt verstrekt aan en bewaard door de penningmeester en de medewerk(st)er 

ledenadministratie (hierna PM en ML). De PM en ML verwerken de persoonsgegevens in een met 

wachtwoord beveiligde geautomatiseerde ledenadministratie en bergt de aanmeldingsformulieren op in 

zijn of haar fysiek afgesloten archief.  

De geautomatiseerde ledenadministratie wordt gevoerd op een met wachtwoord beveiligde standalone 

computer op het woonadres van de PM en ML. Alleen voor het updaten van het pakket wordt voor dit 

pakket gebruikgemaakt van een internetverbinding. De persoonsgegevens staan dus alleen op deze 

computer en een versleutelde back-up (externe schijf).  

 

 



Wat wordt er door de penningmeester met uw gegevens gedaan 

•  Het maken van een digitaal overzicht van de leden met alle gegevens voor de secretaris t.b.v. eventuele 

vragen van leden over hun gegevens. 

• Het aanmaken van een betaalbatch voor de automatische incasso van de contributie. 

• Het opstellen van brieven voor de betaling van de contributie indien geen incasso is afgegeven. 

De digitale verzendlijst kan zo nodig naar de drukker worden gestuurd voor het printen van uitnodigingen 

c.q. het adres op de correspondentie en zal na verwerking door de drukker vernietigd worden. De 

betaalbatch wordt digitaal naar de bank gestuurd via een beveiligd systeem van de desbetreffende bank. 

Bewaartermijn persoonsgegevens leden 

De persoonsgegevens van oud-leden worden, zowel fysiek als digitaal, na beëindiging van het lidmaatschap 

bewaard. Fysiek omdat de aanmelding het ondertekende document is waarop wij de automatische incasso 

hebben gebaseerd. Dit hebben we nodig als bewijsstuk bij vragen over de incasso. Digitaal om oud-leden 

eventueel uit te nodigen bij speciale gelegenheden. Indien oud-leden dit verzoeken verwijderen wij de 

gegevens, behoudens de machtiging automatische incasso.  

Website 

Op de website staan geen persoonsgegevens van leden. Alleen de bestuursleden staan met minimale 

persoonsgegevens op de website vermeld. Zij hebben hiervoor hun toestemming gegeven. 

IP-adressen 

IP-adressen worden bijgehouden op de website. Zie hiervoor privacy verklaring website Menaldumdorp 

Contactgegevens 

Van de mensen die een contactverzoek doen via de website worden gegevens bijgehouden. Het contact 

loopt via het e-mailadres van Dorpsbelang Menaam. Zie hiervoor privacy verklaring website Menaldumdorp 

Datalekken 

Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de Wet Meldplicht Datalekken. Deze wet houdt in dat een datalek 

met een kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens moet worden gemeld bij de 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wat is een datalek 

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hiervoor de volgende definitie: Bij een datalek is er sprake van een 

inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige 

verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen van persoonsgegevens, maar ook 

vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking. 

Melden datalek 

Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder binnen 72 uur worden gemeld als dit leidt tot “de 

aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor 

de bescherming van persoonsgegevens”. Een datalek moet na constatering direct aan de voorzitter van 

Dorpsbelangen doorgegeven worden. 

Als contactpersoon m.b.t. de privacy kunt u terecht bij S. Buren, 0518-452511 


