Privacywetgeving en persoonsgegevens
De Vrijtijds Schilderschool Geldrop, GVSS, haar vrijwilligers en voor haar werkzame
personen zullen de door de leden verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De
GVSS conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. Per 25 mei 2018 is
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat
er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

AVG Privacyverklaring
De Vrijetijds Schilderschool Geldrop, is bij name van haar bestuur, verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ons lokaal is gehuisvest op het volgende adres :
Wijkcentrum "De Twern", Kettingstraat 79 te Geldrop. ( Ingang aan de Damast)
Het telefoonnummer van de locatie is : 040-2852206.
Siteadres : www.schilderschoolgeldrop.nl
email: info@schilderschoolgeldrop.nl of gjlbeks@onsbrabantnet.nl
Secretariaat per adres: Leny Beks, Sam Gewissies 25, 5663 SR, geldrop
tel: 040-2858517

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De GVSS verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging. Het zijn
de gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens, met postcode
- Telefoonnummer
- mobiel telefoonnummer
- E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over
websitebezoekers. Wij plaatsen soms foto's van onze activiteiten en of exposities op onze
site waar onze leden of bezoekers op staan weergegeven. Als u zich op één van deze
foto’s herkent en bezwaar heeft tegen de plaatsing, dient u contact op te nemen met ons
secretariaat. Wij zullen dan de betreffende foto verwijderen.
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:
GVSS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van de contributie-administratie betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze administratieve handelingen
uit te kunnen voeren of u van informatie te kunnen voorzien over onze vereniging.
- GVSS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming:

GVSS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
GVSS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiterlijk 1 jaar nadat je GVSS als lid
hebt verlaten vernietigen we jouw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
GVSS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend gebruiken voor
interne administratie. De persoonsgegevens ( uitsluitend de NAW-gegevens, met email en
telefoon) zijn per groep, op papier, beschikbaar in de map gedurende de lessen, en
worden na gebruik in de afgesloten kast bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
GVSS gebruikt geen technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of bij het opheffen van
het lidmaatschap de gegevens te laten verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking,
anders dan voor de noodzakelijke ledenadministratie, in te trekken. Je hebt het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schilderschool.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
GVSS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/
tip-ons
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
GVSS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen
van misbruik, neem dan contact op info@schilderschoolgeldrop.nl.
GVSS heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te
beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
- Er wordt regelmatig een backup op externe harde schijf gemaakt van onze
administratie en de persoonsgegevens van onze leden.
- De ledenlijst is vastgelegd in een Excel-bestand en wordt opgeslagen bij de
penningmeester; secretariaat en de voorzitter van onze vereniging.
- Bij het uitzetten van een mail aan onze leden worden de mail-adressen als “BCC"
verstuurd.
Namens het bestuur,
N.v.d.Hurk
Voorzitter.
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