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Voor ons is het belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Deze privacy-verklaring
informeert u daarom over de gegevens die dorpshuis Versvliet (lees verder Versvliet) van u bewaard,
en met welke doeleinden, hoe de gegevens beveiligd en bewaard worden, en hoe u uw gegevens
kunt opvragen, wijzigen of verwijderen.
De verwerking van klantgegevens door Versvliet is gebaseerd op de grondslag gerechtvaardigd belang.
Dat houdt in dat Versvliet een afweging heeft gemaakt tussen het belang van Versvliet en de gevolgen
voor de belangen en rechten van betrokkene, waarbij ook is betrokken in hoeverre er maatregelen zijn
genomen om onnodige inbreuk op de privacy te voorkomen. Uit de doelomschrijving blijkt dat Versvliet
ván en vóór de dorpsbewoners is en dat de exploitatie, waarvoor ook derde gelden belangrijk zijn, gericht
is op het behalen van die doelstelling. Versvliet verwerkt uitsluitend eenvoudige persoonsgegevens
die nodig zijn om de contacten te kunnen onderhouden met dorpsbewoners en derden en bewaart die
zorg-vuldig. Versvliet verwerkt persoonsgegevens niet anders dan onder de doelstelling valt en deze
worden op geen enkele wijze verstrekt aan derden.
HOE EN WAAR VERZAMELT VERSVLIET UW GEGEVENS EN WELKE GEGEVENS ZIJN DAT DAN?
Versvliet verzamelt niet actief uw persoonsgegevens. Uw gegevens zijn bij ons bekend als u mondeling,
telefonisch, schriftelijk of via de e-mail uw gegevens aan ons hebt verstrekt bij bijvoorbeeld een zaalreservering, een activiteit, indien u interesse heeft in de Nieuwsbrief of als u zich als vrijwilliger heeft
aangemeld. Het betreft algemene contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres
en soms een bijzondere aantekening wanneer dat nodig is. Betalingsgegevens worden alleen vastgelegd
in banktransacties en in de boekhouding. Op de website wordt geen gebruik gemaakt van zgn. cookies,
die uw zoekgedrag kunnen vastleggen. Er worden op de website geen gegevens van u bewaard, tenzij u
die zelf via de e-mail of een invulformulier heeft verstrekt. Wij slaan geen gegevens op voor een volgend
bezoek aan de website.
HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?
Versvliet probeert uw opgeslagen gegevens actueel te houden, maar zal u daarvoor niet persoonlijk
benaderen. Uw persoonsgegevens blijven bij ons bewaard totdat u zelf (of in geval van overlijden een
nabestaande) aangeeft dat uw gegevens verwijderd dienen te worden. Volgens de fiscale regelgeving
worden financiële gegevens 7 jaar bewaard. Beveiliging van uw gegevens? Wanneer u uw gegevens
bij ons achterlaat, gebeurt dat op een veilige manier. Uw gegevens worden opgeslagen op een computer,
die uitsluitend toegankelijk is en gebruikt wordt door de aangewezen persoon van Versvliet, zoals de
pachter, beheerscommissie of penningmeester. Papieren documenten worden goed gearchiveerd.
RECTIFICATIE, INZAGE OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS.
Indien u uw gegevens in wilt zien, wilt wijzigen of laten verwijderen neem dan contact op met de beheerder van Versvliet: - via het contactformulier op de website www.versvliet.nl of rechtstreeks aan de balie van
Versvliet - of door een e-mail te sturen: info@versvliet.nl Wij zullen uw verzoek direct in behandeling nemen.
Bij een verzoek voor inzage, verwerken of verwijderen van uw gegevens kunnen wij om (een kopie) van uw
persoonsbewijs vragen, zodat we zeker zijn dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u suggesties voor verbetering heeft dan horen wij dat natuurlijk ook graag.
KLACHT
Voor Versvliet is de veiligheid van uw gegevens en het behoud van uw privacy van het grootste belang.
Wij behandelen uw gegevens dan ook met uiterste zorg. Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop
wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen, zoals beschreven onder
RECTIFICATIE, INZAGE OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS. Mochten we samen niet tot een
bevredigende oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Deze Privacyverklaring treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 25 mei 2018.
Versvliet zal het privacy-beleid regelmatig evalueren en behoudt het recht deze privacyverklaring aan te
passen. Op de website staat de meest actuele versie (inclusief versie-datum) van de privacy-verklaring.

