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Registreren persoonsgegevens vereniging
Twentse Alliantie van Ambachtelijke Koks
Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we het
volgende vastgelegd op 25 mei 2018:
Wat registreren wij en waarom?

Ledenbestand
NAW gegevens (Naam,
Adres, Woonplaats)

De NAW-gegevens zijn voor een sluitende administratie.
Het e-mailadres wordt gebruikt om de leden te informeren
over zaken aangaande de Alliantie zoals uitnodigingen voor
bijeenkomsten, nieuwsbrieven en voor de algemene
ledenvergadering.

E-mailadres

Waar worden de gegevens bewaard?

Ledenbestand

Bestand e-mailadressen

Beveliging

Formulieren, ingevuld en ondertekend door de leden en in
een map bewaard. De map met formulieren wordt beheerd
door de secretaris.
Digitale aanmeldingen worden door de secretaris verwerkt
in een Excel bestand en samen met de digitale
aanmeldformulieren opgeslagen op de laptop van de
Alliantie.

De emailadressen worden beheerd door de secretaris en
staan op de laptop van de Alliantie.
Ook staan de namen van de leden en sponsoren met hun emailadressen in het mailingsprogramma Mail-Chimp.
De laptop van de Alliantie is beveiligd met een wachtwoord.
Er wordt regelmatig een back-up gemaakt.
Het mailprogramma MailChimp is beveiligd met een
wachtwoord.
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Afspraken met betrekking tot het beheer van de gegevens:
1. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wanner er een beroep op het
adressenbestand wordt gedaan vragen we de te verzenden informatie op en
verspreiden deze, na goedkeuring door het bestuur, zelf via de post of mail. Mocht
u hiertegen bezwaar hebben, meld dit dan aan het bestuur.
2. Alle leden kunnen hun gegevens bij de secretaris/webmaster inzien.
3. Bij het versturen van e-mail zal alleen het eigen adres van/voor de ontvanger
zichtbaar zijn.
4. De nieuwsbrieven worden via een mailingsprogramma verzonden. Wanneer u dit niet
op prijs stelt kunt u zich hiervoor afmelden. Dit is opgenomen onderaan de
nieuwsbrief.
5. De gegevens van de leden worden verwijderd wanneer men zijn/haar lidmaatschap
opzegt.
6. De gegevens van de personen in het e-mailbestand worden verwijderd wanneer men
zich afmeldt via het secretariaat.
7. Alle personen die in het ledenbestand of in het bestand voor e-mailadressen zijn
opgenomen zijn per email over het beheer van hun gegevens geïnformeerd.

Afspraken met betrekking tot de website:

1. Wanneer een foto op de website wordt geplaatst zal dit alleen een foto’s zijn met
personen erop die hier voor toestemming gegeven hebben.
2. Op de website staan alleen namen en/of telefoonnummers vermeld van personen die
daarvoor hun toestemming hebben gegeven.
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