Privacy reglement Stichting GezondDorp
GezondDorp is een stichting die een gezonde op LCHF gebaseerde leefstijl stimuleert. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat een stichting regels op papier heeft staan over
hoe zij met persoonsgegevens omgaat.
Regels met betrekking tot de persoonsgegevens:
Welke gegevens worden door de Stichting opgenomen en waarom:
De persoonsgegevens die de Stichting opslaat zijn beperkt tot voor-en achternaam, geslacht,
telefoonnummer, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om u van
informatie te voorzien en eventueel voor het kunnen versturen van een factuur.
Delen persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden zonder uw toestemming nooit aan derden ter beschikking gesteld.
Bewaartermijn:
Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens maximaal 2 jaar bewaard.
Beveiliging:
De opgeslagen gegevens worden beveiligd door middel van het gebruik van elektronische
beveiligingssoftware om beveiligingsrisico’s af te dekken. Deze software wordt automatisch geüpgraded.
Informatieplicht:
Het bestuur heeft een informatieplicht inzake uw opgeslagen gegevens. Middels dit reglement bent u op de
hoogte van de gegevens die door de Stichting worden opgeslagen en met welk doel. Uw gegevens zijn
binnen Europa opgeslagen en daarmee beschermd door de AVG.
U hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden
onder geen enkele voorwaarde met derden gedeeld. Uw gegevens worden niet gebruikt voor profilering of
geautomatiseerde besluitvorming. Mocht u vragen hebben of opmerkingen over het privacy beleid dan
kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting.
Beeldmateriaal en sociale media:
Foto’s en video’s van herkenbaar in beeld gebrachte personen vallen onder de persoonsgegevens. De
Stichting maakt gebruik van sociale media voor het verspreiden van informatie, al dan niet ondersteund
door beeldmateriaal. Maakt u foto’s of films van stichtingsevenementen, vraag dan eerst toestemming aan
de betrokkenen of u deze beelden mag plaatsen op uw eigen sociale media. Doet u dat niet dan komen de
risico’s voor uw eigen rekening.
Bewerkers:
Omdat de administratie elektronisch plaatsvindt maakt de Stichting zo nu en dan gebruik van een ITdienstverlener. Ook de website wordt gehost. Deze derden worden onder de AVG bewerkers genoemd. Het
kan voorkomen dat deze bewerkers persoonsgegeven verwerken namens de Stichting. Met deze of andere
bewerkers wordt een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst worden afspraken
vastgelegd die de veiligheid van uw gegevens moeten borgen. Tevens staat daarin vastgelegd hoe
omgegaan moet worden met datalekken, diefstal van persoonsgegevens en het abusievelijk wissen van
gegevens.
Elektronische mailingen:
De Stichting communiceert via elektronische mailingen met haar leden.
Vrijwilligers:
Voor de uitvoer van haar activiteiten maakt de Stichting gebruik van vrijwilligers. Om deze vrijwilligers
soepel met elkaar te kunnen laten communiceren worden onderling persoonsgegevens zoals
telefoonnummers en e-mailadressen uitgewisseld. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en
zonder toestemming van betrokkenen worden deze niet met derden gedeeld.
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