
  Wijkvereniging “Den Akert“ 
 

Opgericht: 25 november 1975 te Geldrop 
Postadres: Eikelaar 2a, 5664 XE Geldrop 
ING NL27 INGB 0003 7704 09                                                               
Rabobank: NL16 RABO 0159 7944 63 

 
 
 

Wijkvereniging Den Akert 24 oktober 2018 Pagina 1 van 2 

 PRIVCACYREGLEMENT VAN WIJKVERENIGING DEN AKERT 
 

Dit Privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wijkvereniging Den Akert 

verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. 

Indien u lid wordt van Wijkvereniging Den Akert, of om een andere reden persoonsgegevens aan 
Wijkvereniging Den Akert verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn 
met dit Privacyreglement te verwerken. 
Wij adviseren u om het Privacyreglement door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.. 
 
1. Verantwoordelijke  
 
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Wijkvereniging Den Akert, Eikelaar 2a , 5664 XE te Geldrop KvK 40235216 
De ledenadministratie is bereikbaar via info@denakert.nl 
 
2. Welke gegevens verwerkt Wijkvereniging Den Akert en voor welk doel 
 
2.1 In het kader van uw lidmaatschap kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

a) voor- en achternaam, geslacht; 
b) adresgegevens; eventueel postadres; 
c) overige bijzondere persoonskenmerken.  

2.2 Wijkvereniging Den Akert verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 
a) de naam-adres en woonplaatsgegevens worden gebruikt t.b.v. de ledenadministratie, 

vermelding op de acceptgiro t.b.v. betaling van het lidmaatschap;  
b) de naam en adresgegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en 

informatie over diensten en activiteiten van Wijkvereniging Den Akert; 
c) overige bijzondere persoonskenmerken worden incidenteel voor een evenement opgevraagd 

waarbij dit van belang is t.b.v. medische zorg en/of calamiteiten tijdens het evenement. Dit 
geschiedt bij inschrijving van het evenement. De gegevens worden na afloop van het 
evenement vernietigd.  

 
3. Bewaartermijnen  

 

Wijkvereniging Den Akert verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van het 

lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de 

persoonsgegevens vernietigd. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

 

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Wijkvereniging Den Akert passende technische 

en organisatorische maatregelen getroffen.  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Wijkvereniging Den Akert gebruik van 

diensten van derden, zogenaamde verwerkers.  

Met de verwerkers worden verwerkersovereenkomsten gesloten.  
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5. Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s 
 

Bij activiteiten kunnen foto’s of video’s worden gemaakt van de deelnemers. Dit wordt, indien van 
toepassing, bij aanvang van de activiteit kenbaar gemaakt.  
Deze foto’s of beelden zullen worden gebruikt om een (sfeer)impressie te geven van de activiteit en 
kunnen ter promotie van de wijkvereniging worden gepubliceerd in het wijkblad, op de website, in 
het jaarverslag of in een presentatie bij één van de activiteiten van de wijkvereniging.  
Indien personen achteraf bezwaar hebben tegen de plaatsing van de foto’s/video’s kunnen zij dit 
kenbaar maken aan de vereniging en zullen de beelden alsnog worden verwijderd. 

 

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 

 

6.1 Via de ledenadministratie van Wijkvereniging Den Akert kunt u een verzoek indienen om uw 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wijkvereniging Den 

Akert zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover 

informeren  

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  

6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Wijkvereniging Den Akert uw persoonsgegevens 

verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. 

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyreglement kunnen worden gericht aan 

onze ledenadministratie via info@denakert.nl 

 

7. Wijzigingen 

 

Wijzigingen in het privacyreglement worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om 

regelmatig het privacyreglement te bekijken.  


