STICHTING

SENIORENBELANGEN
GELDROP – MIERLO
P/A WERSAKKER 30, 5731 KC MIERLO, TEL 0492-663000

Privacy beleid van de stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo gevestigd te
Geldrop-Mierlo.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die stichting Seniorenbelangen GeldropMierlo (hierna te noemen SBG-M) verwerkt van haar (bestuurs-)leden en de leden van de werkgroepen. In
verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij hier de relevante informatie
betreffende ons beleid met betrekking tot onze bestuursleden en de leden van onze werkgroepen.
Indien u (bestuurs-)lid wordt van SBG-M of om andere redenen persoonsgegevens aan SBG-M verstrekt,
geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
1
Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo
Secretariaatsadres: (tijdelijk) Wersakker 30, 5731 KC Mierlo
Telefoon 0492-663000
Email: sbgmsecr@gmail.com
KvK-nummer 17195337
2
Welke gegevens heeft Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo van u
In het kader van uw bestuurslidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen voor zover ze
door u zijn verstrekt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum en -plaats
• Geslacht
• Bankrekeningnummer
• BSN-nummer
3
Welke gegevens verwerkt Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo en voor welk doel
SBG-M verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens op grond van het uitvoeren van de
overeenkomst met u (bestuurslidmaatschap, werkgroep lid). Tevens dienen enkele van deze gegevens
verstrekt te worden aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als u wordt ingeschreven als
bestuurslid van de stichting, zoals naam en voornamen, geboortedatum en –plaats en BSN-nummer.
De bovengenoemde gegevens kunnen worden gebruikt wanneer u contact zoekt met het secretariaat en
voor het informeren van u door of namens het secretariaat van SBG-M
4
Wie kan over uw persoonsgegevens beschikken
Alle bestuursleden kunnen bij de in artikel 2 genoemde gegevens.
De genoemde gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij daartoe een wettelijke plicht is.
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5
Bewaartermijnen
SBG-M verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw (bestuurs-)lidmaatschap.
Bij beëindiging van het (bestuurs-)lidmaatschap worden na maximaal een jaar de gegevens verwijderd.
Alleen de naam en adresgegevens worden bewaard ten behoeve van het administreren van een lijst met
oud-leden.
6
Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SBG-M passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen onder meer door deze op te slaan op een met een wachtwoord beveiligd gedeelte
van de website.
7
Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
U kunt te allen tijde uw bewaarde gegevens inzien. Neem daartoe contact op met het secretariaat. U kunt
verzoeken uw gegevens te wijzigen of (deels) te verwijderen.
Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3 kan dat
alleen door uw (bestuurs-)lidmaatschap op te zeggen.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop SBG-M uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact
opnemen met de voorzitter van het bestuur.
8
Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via de website van Seniorenbelangen
Geldrop-Mierlo bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 oktober 2018
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