
Privacy-document 
Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht

Naam organisatie:     Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht

Postadres:                  Postbus 982, 3300 AZ Dordrecht

e-mail:                        info@grotekerkdordrecht.com

Contactgegevens:     www.grotekerkdordrecht.com

                                   Adres: Van Manderstraat 28, Dordrecht

  Tel. 0031 78 2000348

De Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht, waarvan het secretariaat is gevestigd aan van Mander-

straat 28 Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze pri-

vacyverklaring.

De penningmeester  is de Functionaris Gegevensbescherming van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te

Dordrecht. Hij is te bereiken via penningmeester@vriendengrotekerkdordrecht.nl

Persoonsgegevens

De Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van

onze Vereniging en omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Toegezegd jaarbedrag contributie

- Begin datum lidmaatschap

- Betalingsgegevens betreffende lidmaatschap en excursies.

Wij verwerken verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

De verantwoordelijkheid voor de opslag van deze gegevens ligt bij het bestuur.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Doelbinding

De Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw (lidmaatschaps-)betaling, giften en bijdrage in de kosten van activiteiten

- Verzenden van onze nieuwsbrief en informatie

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

De Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde

verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht



Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen van

7 jaar of korter voor de contacgegevens die we van u hebben vanwege de eerder genoemde doelen. 

Verstrekking aan derden

Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht verstrekt geen naam en adres gegevens aan derden tenzij

deze nodig zijn voor verzending van onze informatie of nieuwsbrieven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hiervoor wordt een verwerkers overeenkomst afgesloten.

Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om

uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw per-

soonsgegevens door Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vriendengrotekerkdordrecht.nl. Als u zo’n verzoek in-

dient, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteits-

bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met

nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van

uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacy Policy

De Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onge-

oorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretaris@vriendengrotekerkdordrecht.nl

Toegangsbeveiliging

De persoonsgegevens zijn opgeslagen via het programma Davilex, op de computer van de penningmeester. Deze

computer is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Tevens is deze computer uitgerust met een virus scan

programma.

Lijsten van gegevens  en backups worden opgeslagen in dropbox. Deze lijsten zijn alleen toegankelijk voor de be-

stuursleden.

Informatie

Wij hebben dit document besproken en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2018.
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