Privacyverklaring Dorpsraad
Wij zijn als Dorpsraad Molenhoek verantwoordelijk voor het uitvoeren van de privacywet.
Wij verwerken nauwelijks persoonsgegevens, maar wij willen u hierover graag duidelijk en
transparant informeren. In dit privacy statement vindt u het antwoord op de belangrijkste vragen
over de verwerking van persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
Dat zijn gegevens zoals naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar u herleid kunnen worden
spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook
uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben,
moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Ons doel is om te informeren over onderwerpen die in Molenhoek spelen en belangrijk zijn voor de
leefbaarheid van ons dorp. En wij informeren u over de activiteiten die in het Lees- en
Ontmoetingspunt en andere gelegenheden in Molenhoek plaatsvinden.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Voor een aantal activiteiten wordt vooraf aanmelding gevraagd. U levert dan uw emailadres aan en
ontvangt via die mail over dat onderwerp of die activiteit de uitnodiging, de samenvatting of vervolg
van de bijbehorende informatie. Na afronding van het onderwerp wordt dit bestand met uw
emailadres verwijderd uit de computer.
Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige
gegevens, bijvoorbeeld BSN nummer, over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of
gegevens betreffende ras of religie. Deze gegevens verwerken wij dus niet.
Delen of verkoopt u mijn gegevens met andere organisaties?
Nee, dat doen we niet.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen de bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor het betreffende onderwerp of de
betreffende activiteit kunnen bij het bestand.
Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Nee, dat doen we niet.
Hoe gaan jullie om met foto’s?
Foto’s voor de Dorpsraad of in het Lees- en Ontmoetingspunt worden altijd door onze huisfotograaf
gemaakt. Hij vraagt vooraf toestemming aan de aanwezigen of hij de foto mag maken en of er
mensen bezwaar hebben. Is dit het geval dan wordt die persoon niet op de foto gezet. Foto’s door de
huisfotograaf gemaakt worden alleen voor de website, de nieuwsbrief of het jaarverslag gebruikt.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Vragen of klachten kun je doorgeven aan één van de bestuursleden of
aan info@dorpsraadmolenhoek.nl
Dorpsraad Molenhoek

