
Privacy policy van Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude 

 

Als vrijwillig bestuur van Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude zetten wij ons iedere dag in ten 
behoeve van de leefbaarheid van ons mooie dorp Ferwoude. Daar hebben wij uw persoonsgegevens 
voor nodig. Toch doen wij dit niet zomaar. Het bestuur van Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude 
hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we 
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wat doe wij 
met deze gegevens? En waar beland deze persoonlijke informatie allemaal?  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Het bestuur van Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude houdt zich in alle 
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  

 

Gegevens verzamelen 

Welke gegevens verzamelen wij van u? 

- Naam 
- Adres 
- Woonplaats 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Geboortedatum van kinderen 
- Bankrekeningnummer 

We vinden het belangrijk dat u van ons weet: 

- We vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor het verwerken 
van uw persoonsgegevens; 

- We verzamelen adres- en mailgegevens om met u te kunnen communiceren over nieuws 
binnen het bestuur, zoals uitnodigingen voor de ledenvergaderingen, het verspreiden van 
notulen en uitnodigingen van activiteiten.  Maar ook over de verschillende commissies, zoals 
de Beheerscommissie en de Activiteitencommissie; 

- We verzamelen uw telefoonnummers zodat we u kunnen contacten over eventueel 
vrijwilligerswerk. Bovendien delen we deze telefoonnummers in de vrijwilligersmap in de 
Finne, zodat vrijwilligers onderling ook contact kunnen leggen. Hetzelfde geldt voor de Oud 
Papierlijst; 

- De geboortedata van eventuele kinderen verzamelen wij, zodat wij hen, als zij 16 worden, 
kunnen vragen of zij ook lid willen worden van onze vereniging; 

- We verzamelen bankgegevens voor automatisch afschrijven van de ledencontributie.  
- We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt ons daarom altijd laten weten 

dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken; 
- De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens 

de Europese wet. 

 

 



Waar worden uw gegevens opgeslagen? 

Uw gegevens worden beheerd door de penningmeester en de secretaris van Vereniging van 
Dorpsbelang Ferwoude. Zij bewaren een beveiligd bestand op hun computer en in hun back-up en 
uw gegevens worden op papier bewaard in een afgesloten archiefkast in dorpshuis de Finne. De 
sleutel hiervan is ook in beheer van de penningmeester en secretaris. 

 

Met welke partijen delen we uw gegevens? We delen alleen de strikt noodzakelijke gegevens. De 
desbetreffende partijen mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de 
desbetreffende diensten. 

- We delen uw mailgegevens met de websitebeheerder, die naast het beheren van onze 
website ook mail naar u verstuurt namens het bestuur van Vereniging van Dorpsbelang 
Ferwoude; 

- De Klepelcommissie krijgt uw adresgegevens, zodat zij Het Klepeltje bij u kunnen bezorgen; 
- We delen uw bankgegevens met onze bank, die voor ons de automatische incasso afhandelt; 
- Daarnaast delen we om het jaar uw bankgegevens met onze externe controleur, die onze 

kasboeken controleert. 
 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren gegevens van leden zolang als zij lid zijn van de Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude. 

 

Als bestuur van Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, 
vragen heeft hierover kan dat via onze contact gegevens: 

 

Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude 
 
Postadres: 
Dorpshuis ‘de Finne’ 
Buren 31 
8761 PB Ferwoude 
 
E-mail: secretaris@ferwoude.eu 
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