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Vastleggen persoonsgegevens gebeurt uitsluitend met het doel van het bijhouden van een ledenen/of cursusadminstratie, nodig voor het innen van contributie en het op de hoogte houden van de
leden van onze activiteiten.
De penningmeester van het bestuur van het gilde is verantwoordelijk voor de bescherming van
persoonsgegevens.
De penningmeester bezit als enige een document met daarin de namen, emailadressen, woonplaats
en telefoonnummers van de leden. Voor de cursisten is dit belegd bij de hoofddocent van de
betreffende cursus.
De ICT systemen (zoals pc, laptop, tablet) waar we bestanden met persoonsgegevens bewaren of
waarmee we toegang kunnen krijgen tot deze bestanden, zijn afdoende beveiligd tegen hacken,
virussen, malware. De penningmeester overlegt dit met de webmaster van de vereniging.
We communiceren helder met betrokken personen over welke persoonsgegevens worden bewaard.
Het is duidelijk via welke kanalen zij worden geïnformeerd. Betrokken personen kunnen zijn: leden,
donateurs, deelnemers aan activiteiten, bezoekers van de website.
We vragen altijd toestemming aan betrokkenen om persoonsgegevens vast te leggen. Dit gebeurt bij
het lid of cursist worden van het gilde.
We vragen altijd toestemming aan betrokkenen om deze personen te mogen fotograferen en de
foto’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie in de nieuwsbrief, op de website,
sociale media, voor gebruik op folders of posters).
Personen die hun eigen persoonsgegevens in willen zien, laten verwijderen en/of wijzigen kunnen
hiertoe per email een verzoek doen aan de penningmeester. Deze geeft hieraan altijd binnen vier
weken gehoor. Ditzelfde geldt voor verzoeken tot wijzigingen in het gebruik van de betreffende
persoonsgegevens.
Gegevens van oud-leden en -cursisten worden uiterlijk twee jaar na het lidmaatschap uit de actieve
ledenadministratie verwijderd (tenzij een oud-lid al eerder heeft aangegeven zijn persoonsgegevens
verwijderd dienen te worden uit de actieve ledenadministratie).
Bestanden met persoonsgegeven worden bewaard bij de penningmeester en/of de cursusleider op
diens eigen computer en in fysieke mappen. Bestuursleden en/ of collega-docenten kunnen een
fysieke kopie bezitten van de betreffende leden- of deelnemerslijst, voor zover dit voor hen relevant
is. Dit ter beoordeling van het bestuur. De penningmeester houdt een overzicht bij van wie welke
fysieke kopieën bezit. De bezitters van deze kopieen verklaren deze niet te zullen doorspelen aan
anderen en te vernietigen op het moment dat er een nieuwe versie wordt verstrekt of de huidige lijst
niet meer relevant is (bijvoorbeeld een jaar na afloop van een cursus).

Verwerking van de persoonsgegevens ligt in handen van de penningmeester. Daarmee is een
verwerkingsovereenkomst niet noodzakelijk.
De penningmeester meldt een datalek zodra hij deze ontdekt heeft aan de voorzitter van het
bestuur. De voorzitter stelt de betrokkenen hiervan indien nodig onmiddellijk en anders middels de
eerstvolgende nieuwsbrief op de hoogte.
Onze website bevat geen persoonlijke gegevens en om die reden is een beveiligingscertificaat niet
vereist.
We hebben deze privacyverklaring geplaatst op onze website waarin beschreven staat dat er
persoonsgegevens verzameld worden (indien van toepassing) en wat er met de data gedaan wordt.
We hebben onze vrijwilligers geïnformeerd welke procedures er binnen de organisatie zijn voor het
omgaan met persoonsgegevens.
Aldus vastgesteld d.d. 28 juni2018 in de bestuursvergadering van het Zeeuws Amateur
Wijnmakersgilde Luctor et Fermento

