Privacyverklaring RAP’88
In dit document staat beschreven welke gegevens RAP’88 nodig heeft, bewaart en op welke manier
hiermee wordt omgegaan. Deze privacyverklaring kan zonder tussenkomst van de leden en
uitsluitend wanneer de wet dat van ons eist van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele
privacyverklaring is te vinden op www.rap88.nl.

Ledenlijst
Persoonsgegevens van leden worden opgeslagen in de ledenlijst en gebruikt, voor zover dit nodig is,
voor het versturen van e-mails, financiële administratie, verjaardagen op de website en in de
nieuwsbrief, Lief en Leed en de RAP'88 OverwinTijdLoop.
De ledenlijst wordt alleen door de penningmeester beheerd. De lijst is beveiligd en wordt bewaard
op een extern opslagmedium en is alleen toegankelijk voor de penningmeester op een lokale
computer die niet verbonden is met het internet.
Binnen de organisatie wordt de ledenlijst op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
voorgeschreven wijze gedeeld als de organisatieleden de lijst nodig hebben voor het uitvoeren van
hun functie.
Leden die uit de organisatie stappen zijn verplicht na het opzeggen van hun functie en/of het
verlaten van de organisatie, geen persoonsgegevens van leden in bezit te hebben of te houden.
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Uitsluitend indien wettelijk verplicht, worden
persoonsgegevens verstrekt aan opsporingsinstanties.
De volgende gegevens worden genoteerd in de ledenlijst:
• Voor- en achternaam
• Volledig adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Datum ingang lidmaatschap
• Geboortedatum
• Toestemming publicatie persoonsgegevens, nieuwsbrieven, e-mails vanuit de organisatie en
WhatsApp
Persoonsgegevens worden zeven jaar bewaard om oud-leden te kunnen benaderen als er een
herintreders/startersgroep begint.
Leden hebben het recht op inzage in hun eigen gegevens die worden opgeslagen. Leden die inzage
willen hebben in hun eigen gegevens kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar
rap_88@hotmail.com. De penningmeester zal desgewenst de gevraagde informatie verstrekken.
Tevens kunnen leden deze gegevens door de penningmeester laten wijzigen, indien deze niet correct
zijn.
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Website en nieuwsbrieven
Op de website en in de nieuwsbrieven worden verjaardagen, namen en foto’s alleen geplaatst met
toestemming, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
De website maakt geen gebruik van cookies.
Toetsing van de web content gebeurt door de webbeheerder.
Leden hebben het recht zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

E-mail
E-mails worden alleen verzonden vanuit rap_88@hotmail.com.
E-mailadressen van leden zullen niet zichtbaar zijn als er een e-mail verzonden wordt naar meerdere
leden.
Leden hebben het recht zich af te melden voor e-mails vanuit de organisatie.

Shoutbox
De shoutbox is te vinden op de website en is een manier om snel korte berichtjes op de website te
plaatsen. Privacygevoelige informatie in de shoutbox wordt niet geaccepteerd en verwijderd door de
webbeheerder.

Opgesteld: 03-04-2018
Laatste wijziging: 10-07-2018

2

