Registreren persoonsgegevens Theresiagemeenschap Borne
Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we het
volgende vastgelegd:
De Theresiagemeenschap gebruikt twee gegevensbestanden.

Wat registreren wij en waarom
Ledenbestand
NAW gegevens (Naam, Adres,
Woonplaats)
Geboortedatum
E-mailadres

De NAW-gegevens worden gebruikt om leden een bloemetje of
een attentie te kunnen sturen
De geboortedatum wordt gebruikt om leden die 80, 85, 90, 95 of
ouder worden een bloemetje te kunnen bezorgen.
Het e-mailadres wordt gebruikt om de leden te informeren over
zaken aangaande de vereniging zoals bijv. uitnodigingen voor
vieringen en voor de ledenvergadering

Bestand e-mailadressen
Het bestand wordt gebruikt om mensen te informeren over vieringen en om de uitnodiging te
versturen voor het, als toehoorder, bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Waar worden de gegevens bewaard
Ledenbestand

Bestand e-mailadressen

Formulieren, ingevuld en ondertekend door de leden. De map
met formulieren wordt beheerd door de secretaris
Excel bestand dat wordt beheerd door de secretaris en het is
opgeslagen op de laptop van de secretaris en een back-up.
De laptop van de secretaris is beveiligd middels een wachtwoord.
Dit bestand wordt beheerd door de webmaster en staat op de
laptop van de webmaster en een back-up. De laptop van de
webmaster is beveiligd middels een wachtwoord.

Afspraken met betrekking tot het beheer van de gegevens:
1.
2.
3.
4.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Alle leden kunnen hun gegevens bij de secretaris/webmaster inzien.
Bij het versturen van e-mail zal alleen het eigen adres van/voor de ontvanger zichtbaar zijn.
De gegevens van de leden worden verwijderd wanneer men zijn/haar lidmaatschap opzegt of
wanneer een lid komt te overlijden.
5. De gegevens van de personen in het e-mailbestand worden verwijderd wanneer men zich
afmeldt voor deze maillijst
6. Alle personen die in het ledenbestand of in het bestand voor e-maildressen 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 zijn waarop geen
personen staan of personen die niet herkenbaar in beeld zijn.
2. Op de website staan alleen namen en/of telefoonnummers vermeld van personen die
daarvoor hun toestemming hebben gegeven.

