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Dit is de privacyverklaring van de vereniging Stadsraad Veere hierna
te noemen `de Stadsraad`.
De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) verplicht het bestuur om aan alle leden duidelijk te maken
welke persoonsgegevens bewaard worden en hoe daarmee wordt
omgegaan. Dat noemen we onze privacyverklaring en die vindt u
hieronder.
Ledenadministratie
Doel
Ondersteuning van de ledenadministratie en contact met de leden.
Welke persoonsgegevens
• Aanhef
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Iban rekeningnummer
Bewaartermijn
Tijdens uw lidmaatschap en gedurende 7 jaar na opzegging.
Gebruikers
Het bestuur van de vereniging met als doel
- communicatie met de leden (onder andere de Stadsheraut) en
- ledenadministratie inclusief de inning van de contributie indien
zij daartoe gemachtigd is.
De Stadsheraut
In de Stadsheraut worden de notulen van de ledenvergaderingen
gepubliceerd. De Stadsheraut is openbaar toegankelijk via de website
van de Stadraad en wordt ook aan derden verstrekt. Indien u in de
notulen niet met uw volledige naam genoemd wenst te worden moet

u deze wens uitdrukkelijk kenbaar maken aan de secretaris tijdens de
ledenvergadering. Hij zal dan in overleg met u de notulen voor
publicatie anonimiseren of alleen uw initialen vermelden.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Het bestuur zal in principe geen persoonsgegevens verstrekken aan
derden tenzij dit wettelijk noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf uw
uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht het bestuur te verzoeken om inzage in uw
persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen of te
verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
Beveiliging persoonsgegevens
Het bestuur zal zijn best doen uw gegevens zo goed mogelijk te
beveiligen zodat derden daar geen toegang toe hebben.
Wijziging van het privacy beleid
Het bestuur zal deze privacyverklaring indien wenselijk aanpassen.
Deze wijzigingen zullen worden gecommuniceerd in de Stadsheraut
en in de ledenvergadering. Op de website www.stadsraadveere.nl zal
de meest recente versie van onze privacyverklaring staan.
Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de
secretaris e-mail: info@stadsraadveere.nl.

