
 

PRIVACY TOELICHTING 

 

Het bestuur van de Wijk- en Speeltuinvereniging Oranjewijk, hierna het Bestuur, vindt een goede omgang 

met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Het Bestuur is 

verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze toelichting leggen wij uit hoe 

wij met de persoonsgegevens omgaan. 

Het Bestuur heeft persoonsgegevens van haar leden nodig om haar ledenbestand te beheren, de bijdrage 

voor de vereniging te incasseren en indien dit nodig is om de doelstellingen van de Wijk- en 

Speeltuinvereniging te kunnen realiseren.  

Wij verwerken de volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam (leden en aangemelde gezinsleden) 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres (optioneel) 

• Bankrekeningnummer 

Deze gegevens worden met toestemming van het lid van de Wijk- en Speeltuinvereniging Oranjewijk 

vastgelegd in het ledenbestand. Dit is een digitaal bestand wat alleen in te zien is door de secretaris, de 

penningmeester en de voorzitter van het Bestuur. 

Als het lidmaatschap wordt opgezegd worden de gegevens verwijderd in de maand na de opzegging. 

Bovenstaande gegevens worden nooit verstrekt aan een andere persoon of instantie met uitzondering van de 

ING bank voor het incasseren van de jaarlijks bijdrage voor de Wijk- en Speeltuinvereniging Oranjewijk. 

Ieder lid van de Wijk- en Speeltuinvereniging Oranjewijk heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, 

te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de secretaris van het Bestuur 

voorzitter@oranjewijk.nl, binnen uiterlijk drie weken wordt op dit verzoek gereageerd. 

Het Bestuur heeft samen met het Wijkpanel Oranjewijk een website; oranjewijk.nl. Leden van het Bestuur, 

het Wijkpanel en van de diverse commissies worden hierop met naam genoemd. De leden van het Bestuur, 

de voorzitter van het Wijkpanel en de voorzitters van de verschillende werkgroepen en commissies hebben 

een eigen mailadres @oranjewijk.nl waarmee zij kunnen communiceren met de mensen in de wijk of 

daarbuiten. 

Er worden geen cookies of vergelijkbare technieken op de website gebruikt. 

Op de website en in de glossy Oranjewijk staan foto’s van activiteiten uit de wijk. De mensen en de ouders 

van kinderen die op de foto staan hebben toestemming gegeven om de desbetreffende foto te mogen 

publiceren op de website en in de glossy. 

Als u het niet eens bent hoe wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u altijd opheldering vragen bij de 

voorzitter van het Bestuur voorzitter@oranjewijk.nl. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, 

dan kunt u dat melden bij de Autoriteit voor de persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 


