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PRIVACY VERKLARING STADSDORP RIVIERENBUURT 

 
 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Net 
als alle organisaties die te maken hebben met beheer en opslag van persoonsgegevens, dient 
Stadsdorp Rivierenbuurt te voldoen aan de eisen die in deze wet zijn opgesteld. Het bestuur, de 
Kerngroep, is verantwoordelijk voor de aanscherping van de bescherming van de persoonsgegevens 
in ons Stadsdorp. 
Dat betekent dat wij maatregelen hebben getroffen voor het goed opslaan en beheren van de 
persoonsgegevens van de leden, en voor de bescherming van persoonsgegevens die via de website 
worden verzonden. Hieronder lees je waarom het gaat. 
 
 

Gegevensbeheer 
 

• Van de leden van Stadsdorp Rivierenbuurt worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd: 
naam met voornaam of voorletters, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, maand van 
inschrijving bij ons Stadsdorp en de Binnenbuurt (subbuurt van de Rivierenbuurt) waarin het lid 
woonachtig is. 
De persoonsgegevens zijn uitsluitend afkomstig van de persoon zelf. 

 

• De persoonsgegevens worden verwerkt voor administratieve, organisatorische en 
communicatieve doeleinden (nieuwsbrief, aankondigingen, bijzondere mededelingen, e.d.). Met 
de adresgegevens kan worden bepaald in welke Binnenbuurt het desbetreffende lid woont.  
 

• Persoonsgegevens van de leden worden in een digitaal gegevensbestand opgeslagen. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van een beveiligd computersysteem dat voldoet aan de AVG.  

 

• Financiële gegevens betreffende de leden (jaarlijkse bijdrage) worden in een – bij de bank 
beveiligd - bestand verwerkt. 

 

• Persoonsgegevens en financiële gegevens worden beheerd door de gegevensbeheerder. De 
Kerngroep heeft de penningmeester van het Stadsdorp als zodanig aangewezen.  
Toegang tot de opgeslagen gegevens is beperkt tot de leden van de Kerngroep.  

 

• Het Stadsdorp verstrekt geen persoonsgegevens of financiële gegevens aan derden, noch aan 
andere leden van ons Stadsdorp, tenzij de desbetreffende persoon daarmee vooraf schriftelijk (of 
per e-mail) heeft ingestemd.  
 

• Leden hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van hun 
persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wpb). Een verzoek hiervoor kan worden gestuurd naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl. De 
gegevensbeheerder zal het desbetreffende lid een bevestiging sturen dat aan het verzoek is 
voldaan.  

 

• Na beëindiging van het lidmaatschap verwijdert de gegevensbeheerder de persoonsgegevens en 
stelt de desbetreffende persoon hiervan op de hoogte zodra dit is gebeurd. 
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Website 
 

• De website is beschermd met SSL, te zien aan het https-adres met een groen slotje. 
 

• De website maakt gebruik van ‘technische cookies’. Deze cookies zijn bedoeld om te kunnen zien 
hoe vaak de website wordt bezocht. Andere gegevens van die cookies zijn afgeschermd, dus 
geheel anoniem. Er is daarom geen cookie pop-up nodig.  

 

• Bij inschrijving via het aanmeldformulier op de website komen de ingevoerde persoonsgegevens 
rechtstreeks bij de gegevensbeheerder terecht, die ze verwerkt in het beveiligde 
gegevensbestand.  

 

• Inzendingen voor de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ die via het formulier op de website worden 
ingestuurd komen rechtstreeks bij de gegevensbeheerder terecht. Vervolgens worden de  
inzendingen geanonimiseerd door een lid van de Kerngroep die zich met deze rubriek 
bezighoudt, voordat deze op de website worden geplaatst. 
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