Privacyverklaring
Bijlage Huishoudelijk Reglement

Dit is de privacyverklaring van Vereniging Buurtbus Alkemade, gevestigd te Roelofarendsveen,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40448167,
hierna te noemen: `de Vereniging`.
De vereniging maakt gebruik van persoonsgegevens van haar leden om met elkaar te
communiceren. In het kader van de Europese wetgeving persoonsgegevens (AVG) is dit
privacybeleid opgesteld om aan te geven hoe wij de gegevens gebruiken. De vereniging verwerkt
geen gegevens van passagiers van de buurtbus. Informatie, die verkregen wordt van de passagiers
vallen onder de verantwoordelijkheid van het vervoersbedrijf.
Het reglement is door het bestuur opgesteld en is vigerend tot de eerst volgende algemene
vergadering van de vereniging.
Als lid heeft u rechten en plichten.
Hieronder uw rechten:
1. U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens.
2. Als u een e-mail stuurt naar de secretaris met een verzoek tot inzage in uw gegevens dan
worden u alle bij ons bekende gegevens toegestuurd.
3. U heeft het recht tot het indienen van een toe te passen rectificatie.
4. U heeft het recht op overdracht.
Mocht u overstappen naar een andere buurtbusvereniging dan heeft u het recht dat wij uw
gegevens overdragen naar de nieuwe partij.
5. U heeft het recht om een verzoek tot stoppen van het gebruik van uw gegevens in te dienen.
U dient er rekening mee te houden, dat het lidmaatschap van de vereniging dan ook
beëindigd.
Hieronder uw plichten.
1. Persoonlijke gegevens:
Nieuwe leden (vrijwilligers/chauffeurs) dienen de in het “Aanmeldingsformulier” genoemde
gegevens door te geven. Zonder deze gegevens kan de vereniging er niet voldoende op
toezien of het lid bevoegd is om te rijden en/of dat wij bij problemen contact op kunnen
nemen met het lid of naasten van hem of haar. Ook zijn de gegevens nodig in het kader van
de onderlinge communicatie, te denken valt aan de verspreiding van het dienstrooster,
nieuwsbrief, e.d..
Algemeen.
1. Het doorgeven van persoonsgegevens aan externe partijen:
Met toestemming van de individuele leden kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven
aan externe partijen. Met de partij, die de persoonsgegevens ontvangt, wordt een
verwerkingsovereenkomst gesloten, waarin staat dat de persoonsgegevens uitsluitend
gebruikt mogen worden voor het doel waartoe deze verstrekt zijn.
2. Beveiliging persoonsgegevens:
De vereniging neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en
onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot die gegevens afgeschermd is en dat
onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien zijn bestuursleden
en leden, die toegang hebben tot persoonsgegevens gehouden aan geheimhouding ervan.
Het is de leden niet toegestaan om gegevens en of beeldmateriaal van passagiers op social
media te plaatsen of op andere wijze te publiceren.
3. Bij het constateren van datalekken of een beveiligingsincident dient het bestuur, als er een
aanzienlijke kans is op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van
persoonsgegevens, hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (b.v. verlies
van USB-stick, externe harde schijf en/of laptop met Persoonsgegevens, of inbraak door een
hacker).
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4. Verantwoordelijkheid:
Binnen de vereniging is het bestuur verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens.
5. Regeling inzien eigen persoonlijke gegevens:
Een lid of donateur heeft het recht op inzage van de eigen persoonlijke gegevens. Een
verzoek hiertoe kan bij de secretaris worden ingediend. Het bestuur zal hier vervolgens
binnen redelijke termijn gelegenheid toe geven.
6. Klachten:
Heeft een lid een klacht over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, dan kunt u
contact opnemen met de secretaris van de vereniging. De vereniging streeft er naar om
samen met u uw klacht op te lossen. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht u vragen hebben over dit privacyreglement dan kunt u contact opnemen met de secretaris
van de vereniging.
secretaris@buurtbusalkemade.nl
De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
==================
In onderstaand verwerkingsrooster kunt u terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.
#

Welk gegeven

Voor wie

Waarvoor

Grondslag

Bewaar
termijn

1

Naam

Secretaris
Coördinator
Webmaster
Chauffeurs
Vervoersmaatschappij

Uitvoering lidmaatschap
Indelen diensten-rooster
Naam + foto in website
Communicatie
Medische keuring

Aanmelding

*1
*3
*3
*3
*2

2

Adres

Secretaris
Coördinator

Uitvoering lidmaatschap
Indelen diensten-rooster

Aanmelding

*1
*3

3

Woonplaats

Secretaris
Coördinator

Uitvoering lidmaatschap
Indelen diensten-rooster

Aanmelding

*1
*3

4

Geboortedatum

Secretaris
Coördinator
Vervoersmaatschappij

Uitvoering lidmaatschap
Attendering
Medische keuring

Aanmelding

*1
*3
*2

5

(Pas)foto

Webmaster

Naam + foto in website

Aanmelding

*1

6

E-mail adres

Secretaris
Coördinator
Webmaster
Chauffeurs

Uitvoering lidmaatschap
Indelen diensten-rooster
Toegang ledenpagina’s
Communicatie

Aanmelding

*1
*3
*3
*3

7

Telefoonnummer Secretaris
Coördinator
Webmaster
Chauffeurs

Uitvoering lidmaatschap
Indelen diensten-rooster
Naam + foto in website
Communicatie

Aanmelding

*1
*3
*3
*3

8

Rijbewijsletter

Uitvoering lidmaatschap

Aanmelding

*3

Bewaartermijn

Secretaris

*1 Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 5 jaar daarna.
*2 Na elke verwerking verwijderen en vernietigen.
*3 Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.
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