
Privacy Statement Buurvereniging Bergkwartier (versie 1.0) 

 

Inleiding 

Met de aanmelding als lid en/of het inschrijven voor een activiteit van de Buurtvereniging 

Bergkwartier (hierna Buurtvereniging) en haar commissies stemt de ingeschrevene (lid) in dat 

bepaalde persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen en worden gepubliceerd/gedeeld.  

 

Doel privacy statement  

De Buurtvereniging houdt zich bij de verwerking van deze gegevens aan de geldende wet‐  en 

regelgeving waaronder de AVG. In dit privacy statement is te lezen hoe wij met deze gegevens 

omgaan.   

Deze gegevens worden opgenomen in de Ledenadministratie en de Financiële Administratie.  

 

Welke gegevens leggen wij vast en wie heeft inzage  

Voor elk van deze administraties geldt dat alleen die gegevens opgenomen worden die voor de 

betreffende administratie noodzakelijk zijn. In de administratie worden de volgende zaken 

opgenomen:  

• Voorletters, voornaam, tussenvoegsels, achternaam;  

• Adres, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, woonplaats 

• Telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer ,  

• Relevante informatie met betrekking tot contactmomenten (persoonlijk, telefonisch of per 

mail)  

Deze gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor de bevoegde medewerkers van het bestuur en  / of 

commissies.  

 

Doel van het vastleggen van de gegevens 

Doel van het vastleggen van de gegevens Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende 

doeleinden:  

• Om contact op te kunnen nemen   

• Om informatie te kunnen sturen  

• Voor het informeren, consulteren en adviseren  

• Voor het organiseren van activiteiten  

• Voor het uitvoeren van leden‐ en financiële-administratie  

• Voor het uitvoeren van overige door de Buurtvereniging gebruikelijke activiteiten. 

Wij trachten hierbij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op 

informatie dan biedt de Buurtvereniging u de mogelijkheid zich uit te laten schrijven.  

 

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens  

Volgens de wetgeving mag de buurtvereniging  alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor 

een van de wettelijke grondslagen geldt. De Buurtvereniging hanteert de volgende rechtsgronden 

voor de verwerking van persoonsgegevens:  

• In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; 

• Naleving van de wet (boekhoudkundig, fiscaal, gerechtelijke bevelen, wet‐  en regelgeving);  

• Na verkregen toestemming van betrokkenen  

Indien u van mening bent dat uw gegevens ten onrechte geregistreerd c.q. gebruikt worden dan 

kunt u dit aan de Buurtvereniging kenbaar maken en kunt u indien gewenst een klacht indienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 



 

Versie beheer  

Versie 1.0  

31 december 2020 Eerste versie 

 

Vragen, opmerkingen en suggesties 

Hiervoor kunt u altijd contact opnemen via mailadres secretaris@BVbergkwartier.nl 


