AVG
In 2018 is er een wet op de privacy bescherming (AVG) in werking getreden
Als onderdeel van deze wet moet het bestuur de leden informeren over de gegevens die de
volkstuinvereniging van de leden bezit, wie hier toegang toe hebben, hoe e.e.a. beveiligd is en hoe lang
we de gegevens bewaren. Ook moet er aangeven worden aan wie wij persoonlijke gegevens ter
beschikking stellen buiten de vereniging.

•

Wij beschikken over de volgende gegevens:
Van alle leden en contribuanten hebben wij de NAW-gegevens, het e-mailadres, vaste en/of
mobiele telefoon nummer (hierna aangegeven als NAW+ gegevens). Deze gegevens zijn
noodzakelijk om de communicatie met u te voeren als lid / contribuant van de vereniging.

•

Wie hebben er toegang tot deze gegevens.
Alle leden van de volkstuinvereniging hebben toegang tot de NAW+ gegevens van de leden
d.m.v. een jaarlijks geüpdatete ledenlijst.

•

Wie heeft er inzage in uw financiële gegevens.
De penningmeester heeft toegang tot de bank van de vereniging en daardoor de beschikking
over het door u opgegeven bankrekeningnummer en uw betaling gegevens. Deze worden niet
gedeeld met derden. Wel kan een aangegeven bestuurslid meekijken met de financiën van de
vereniging. Daarnaast controleert 1x per jaar de kascommissie de inkomsten en uitgaven en
heeft daardoor inzage de bankgegevens.

•

De beveiliging van de opgeslagen NAW-gegevens
Alle NAW-gegevens staan in de computer van de secretaris / penningmeester opgeslagen. De
computer is voorzien van een goede virusscanner. Er wordt geregeld een back-up gemaakt van
deze gegevens die op een beveiligde plaats wordt bewaard.

•

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden verwijderd 2 jaar na dat u zich heeft laten uitschrijven als lid. Dit geldt niet
voor de bankgegevens, deze moeten t.b.v. de Belastingdienst wettelijk min. 5 jaar worden
bewaard.
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