
Privacyverklaring Zorg om het Dorp Mariahout  
  

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle 
persoonsgegevens die vereniging Zorg om het Dorp verwerkt 
van haar leden. Indien u lid wordt van vereniging Zorg om het 
Dorp of om andere reden persoonsgegevens aan onze 
vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw 
persoonsgegevens met deze Privacyverklaring te verwerken. 
Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te 
bewaren in uw eigen administratie. 
  
Vereniging Zorg om het dorp verwerkt adresinformatie en persoonsgegevens over u 
omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons heeft 
verstrekt. 
Dit gaat onder andere over: 
-Voor- en achternaam 
-Leeftijd 
-Adresgegevens 
-Geslacht 
-E-mail adres 
-Telefoonnummer(s) 
-Afhandelen van uw betaling 
  
Waarom wij deze gegevens nodig hebben: 
- Om in contact te kunnen komen met u als lid 
- Om u te kunnen bellen/e-mailen indien nodig 
- Om u te kunnen informeren over onze activiteiten en diensten 
- Om nieuwsbrieven te kunnen versturen 
- Om eventueel goederen bij u af te kunnen leveren 
- Voor het afhandelen van uw betaling. 
 
Vereniging Zorg om het Dorp is wettelijk niet verplicht om haar financiële gegevens 
te overhandigen aan de Belastingdienst met de daarbij horende persoonsgegevens.  
Vereniging Zorg om het Dorp verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze 
uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
  
Hoe verzamelen wij de gegevens? 
De gegevens worden verzameld met behulp van het inschrijvingsformulier 
Vereniging “Zorg om het Dorp” Mariahout. 
Het ingevulde inschrijvingsformulier gaat naar het dagelijks bestuur van vereniging 
Zorg om het Dorp. 
Het ingevulde inschrijvingsformulier wordt digitaal in een Excel sheet verwerkt. 
 
Wie beschikt over uw gegevens? 
De door u gekozen leden van het bestuur van vereniging  Zorg om het Dorp 
beschikken over bovenstaande gegevens. Uw bankrekeningnummer is alleen bij de 
penningmeester bekend. 
 

 



Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Vereniging Zorg om het Dorp zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt 

noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 

verzameld. 

Vereniging Zorg om het Dorp verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door u 

verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt 

ten behoeve van onze eigen administratie en informatieverstrekking. 

Persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan 

derden. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of 

te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering sturen 

naar secretariaat@zorgomhetdorp.nl . 

U krijgt hiervan zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging terug.  

De secretaris maakt een aantekening in het verwerkingsregister. 

 

Website: 

Vereniging Zorg om het Dorp heeft  een eigen website. Wij gebruiken geen cookies. 

Foto's van activiteiten in het dorp Mariahout worden zoveel mogelijk als 

sfeerbeelden weergegeven in Nieuwsbrief, website, infoscherm en facebook.  

Wilt u ons melden als u daar bezwaar tegen heeft?  

Graag via secretariaat@zorgomhetdorp.nl . 
 
Dropbox: 
De door u gekozen leden van het bestuur van vereniging  Zorg om het Dorp maken 
gebruik van dropbox voor het vastleggen van de activiteiten en besluiten van de 
vereniging. De dropbox is alleen beschikbaar voor de leden van het bestuur. 
   
Beveiliging: 
Vereniging Zorg om het Dorp neemt de bescherming van uw gegevens uiterst 
serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en 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 direct contact met ons op. 
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze 
website bekend gemaakt. 
  
Verantwoordelijken: 
Dagelijks bestuur van vereniging Zorg om het Dorp. 
www.zorgomhetdorp.nl  
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