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Privacy DorpsVISIE: 
 
DorpsVISIE verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel 

persoonsgegevens. DorpsVISIE acht een zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door 
ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij 
ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). DorpsVISIE is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij 

verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verder geven wij aan op 
welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot 
deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ten slotte leggen 

wij uit welke rechten u heeft als betrokkene en hoe u deze rechten kunt 
uitoefenen. 
 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle stukjes informatie over een persoon die direct 
of indirect tot die persoon te herleiden is. Er zijn veel soorten 
persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, 

adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met 
huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands 
ras, godsdienst, politieke voorkeur of gezondheid worden bijzondere 

persoonsgegevens genoemd.  
Deze zijn door de wetgever extra beschermd. 
 

Welke persoonsgegevens verwerkt DorpsVISIE en waarom hebben 
we uw gegevens nodig? 
DorpsVISIE verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de leden, 

donateurs en belangstellenden. DorpsVISIE verwerkt alleen 
persoonsgegeven die toereikend zijn gelet op de doeleinden, waarvoor de 
persoonsgegeven worden verzameld. Deze doeleinden zijn: 

• het beheren van de ledenadministratie; 
• het ontvangen van donaties; 
• het beheren van de financiële administratie; 

• het beheren van de donateursadministratie; 
• het voeren van campagnes; 
• leden- en fondsenwerving; 

• gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden en 

bijeenkomsten. 
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De persoonsgegevens die DorpsVISIE verwerkt, zijn op te delen in drie 

categorieën: 

• Persoonlijke en contactgegevens (naam, geboortedatum, 

adresgegevens, waaronder het e-mailadres etc.); 
• Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens, etc.); 
• Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, functies voor DorpsVISIE, 

etc.) 

Soms publiceren we in onze uitingen ook foto’s en filmpjes waarin leden 
en/of andere mensen te zien zijn. Bent u aanwezig bij een DorpsVISIE-

evenement, dan informeren we u en andere aanwezigen zo goed mogelijk 
als er foto’s en filmpjes worden gemaakt. Als u liever niet wilt dat u wordt 
gefotografeerd of gefilmd of dat gemaakte beelden door ons worden 

gebruikt, kunt u dat bij ons aangeven (zie voor contactgegevens onderaan 
deze privacyverklaring). 
 

Nadere uitwerking persoonsgegevens 

Leden 

DorpsVISIE verwerkt verschillende gegevens van haar leden: 

• Persoonlijke gegevens: Voornaam (optioneel), achternaam, 

voorletters, geslacht, titulatuur (optioneel), geboortedatum, adres, 
postcode, woonplaats, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of 
een overig telefoonnummer. 

• Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens. 
• Lidmaatschapsgegevens: Lidnummer, het soort lidmaatschap, de 

functie die het lid uitoefent voor DorpsVISIE. 

Wij gebruiken deze gegevens om mogelijk te maken dat u lid kunt worden 
en blijven van DorpsVISIE, maar ook om u gebruik te kunnen laten maken 

van uw rechten als DorpsVISIE-lid. Verder maken we gebruik van je 
gegevens om contributie te innen, informatie naar u te verzenden en u uit 

te nodigen voor DorpsVISIE evenementen of activiteiten.  

Donateurs 

Ook van donateurs verwerkt DorpsVISIE persoonsgegevens.  

 
 
 



 

Pagina 3 van 5 

Willie Horden 

 

Dit gaat om de volgende gegevens: 

• Persoonlijke gegevens: Voornaam, achternaam, adres, woonplaats 
en e-mailadres. 

• Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens. 

Wij gebruiken deze gegevens om uw donatie te kunnen verwerken en het 

mogelijk te maken dat u een donatie kunt overmaken. 

Hoe lang bewaart DorpsVISIE uw gegevens? 
DorpsVISIE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om 

de doeleinden te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en 
verwerkt. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig 
hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij uw gegevens. 

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is wisselend.  
De bewaartermijn is afhankelijk van het soort persoonsgegeven en het 

doeleinde waarvoor het gegeven wordt verwerkt. Sommige 
persoonsgegeven, zoals namen en adresgegevens van onze leden, moeten 

op grond van de wet verplicht tien jaar worden bewaard. 

Hoe gaat DorpsVISIE om met beveiliging van uw gegevens, 
vertrouwelijkheid en derden? 
DorpsVISIE behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk.  

Wij delen deze niet aan of met derden zonder uw expliciete toestemming. 
Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om de persoonsgegevens altijd zo goed als 

mogelijk te beveiligen en verlies of enige vorm van onrechtmatige 
verwerking te voorkomen. DorpsVISIE kan uw gegevens verstrekken aan 
andere partijen, indien wij dat op grond van de wet verplicht zijn. Ook 

kunnen wij de gegevens verstrekken aan andere partijen, indien dit 
noodzakelijk is als gevolg van een rechtszaak of als dit noodzakelijk is 
voor de bescherming van onze rechten. 

 
Wie kan er bij uw persoonsgegevens? 
Binnen DorpsVISIE zijn verschillende personen bevoegd om de gegevens 
in te zien: 

• Het bestuur van de vereniging - voor zover dit noodzakelijk is voor 
de uitoefening van hun functie; 

• De ledenadministratie is belegd bij de Secretaris en deze beheert 
dan ook de persoonsgegevens.  

De contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. 
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Welke rechten heeft u? 

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hebt u verschillende 
rechten. Dit zorgt ervoor dat u beter inzicht kunt krijgen in de 
persoonsgegevens die DorpsVISIE over u heeft opgeslagen. Bovendien 

kunt u beter grip krijgen op de wijze waarop bedrijven met u 

persoonsgegevens omgaan. 

De verschillende rechten zijn: 

• Recht op inzage 
• Dit recht maakt het voor u mogelijk om te vragen welke 

gegevens wij van u hebben. 
• Recht op correctie 

• Als blijkt dat we verkeerde persoonsgegevens van u hebben, 

moeten wij dit corrigeren. 
• Recht om vergeten te worden 

• Dit recht brengt met zich mee dat wij uw gegevens moeten 

verwijderen als u erom vraagt. 
• Recht om beperking van een verwerking die wij uitvoeren 

• In bepaalde gevallen mag u aangeven dat wij moeten stoppen 

met het verwerken van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld als 
uw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet 
meer nodig zijn. 

• Recht van bezwaar 

• In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen de wijze 
waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 

• Recht om uw gegevens (op uw verzoek) over te dragen naar een 

andere instelling 
• Dit recht wordt ook wel het recht op dataportabiliteit 

genoemd. Als u een beroep doet op dit recht, moeten wij uw 

gegevens overdragen aan andere instellingen. 

Wilt u een beroep doen op één van deze rechten? In dat geval kunt u 
contact opnemen met de secretaris/de ledenadministrateur. De 
contactgegevens vindt u verderop in deze privacyverklaring. Wij streven 

ernaar om binnen één maand gehoor te geven aan uw verzoek.  

Let op! Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken op 
grond van uw toestemming (u hebt in het verleden expliciet toestemming 
gegeven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken), mag u die 

toestemming altijd intrekken. 
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Vragen? 

Als u vragen of klachten hebt over ons privacy beleid, kunt contact 
opnemen met de secretaris van DorpsVISIE,  
thans: Theo Groenemans, Lupinelaan 16, 5691 WD Son en Breugel, 

telefoon 06 2308 4148, email theo@dorpsvisie.nu  

Als u algemene vragen hebt, bijvoorbeeld over uw lidmaatschap, of als u 
een bepaald recht wilt uitoefenen, kunt u eveneens contact opnemen met 

onze secretaris zoals voornoemd in de vorige alinea 

Bent u niet te tevreden over de wijze waarop wij met uw 

persoonsgegevens omgaan of hebt u andere klachten in het kader van de 
privacy? Dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Contactgegevens Internet Autoriteit Persoonsgegevens 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30 2594 AVD en Haag 
Postadres 

Postbus 93374 2509 AJ Den Haag 
Telefonisch spreekuur voor privacy vragen 
Telefoon: 088 1805 250 (gebruikelijke telefoonkosten) 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

 
 

Namens het bestuur van DORPSVISIE 

De Secretaris 

 

Th. Groenemans 

 
Fractiesecretariaat: 

theo@dorpsvisie.nu 
06 2308 4148 / 0499 473993 
Lupinelaan 16, 5691 WD  Son 
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