PRIVACYVERKLARING VAN VERENIGING GRONINGEN-GRIEKENLAND (GROGRI)
1. ALGEMEEN
a. Dit is de Privacyverklaring van de Vereniging Groningen-Griekenland,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40026790, hierna te noemen: GroGri. De leden zijn per email c.q. per post op de
hoogte gesteld van de aanwezigheid van deze verklaring en van de plaatsing ervan
op de website.
b. GroGri hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van
haar leden en zorgt ervoor dat de privacy van haar leden te allen tijde wordt
gerespecteerd.
c. Wie lid wordt van GroGri geeft uitdrukkelijk toestemming om zijn
persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
2. PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN
a. GroGri verwerkt de gegevens van haar leden uitsluitend ten behoeve van de
activiteiten die in de statuten van de vereniging zijn opgenomen.
b. De persoonsgegevens zijn opgenomen in een register (database). GroGri neemt
passende maatregelen om deze persoonsgegevens te beveiligen (zie 4).
c. De vaste gegevens die van een lid verwerkt worden zijn: naam, voorletters en/of
voornaam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer. Als er sprake is van
minderjarige kinderen als gezinslid, worden daarvan geen persoonsgegevens
vastgelegd.
d. De vaste gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
- naam- en adresgegevens: het verzenden van het verenigingsblad, O Mylos
- emailadres (bij ontstentenis daarvan het postadres): betalingsverzoeken, uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten, nieuwsberichten.
- telefoonnummer: voor incidenteel persoonlijk overleg en urgente mededelingen.
- naam en emailadres: voor een maximaal eenmaal per jaar geactualiseerde
ledenlijst, van en voor alleen die leden die expliciet toestemming hebben gegeven
voor de opname van hun gegevens in deze lijst.
e. Gegevens met betrekking tot de bankrekening van een lid worden niet in het
ledenregister opgenomen. Betalingen van en aan leden worden door de
penningmeester verwerkt in de financiële administratie via de bankafschriften.
f. Indien een lid van GroGri zijn lidmaatschap beëindigt, worden diens persoonsgegevens maximaal een jaar bewaard. De financiële administratie wordt de wettelijk
verplichte termijn van 7 jaar bewaard.
3. PERSOONSGEGEVENS VAN RELATIES
a. Naast leden heeft GroGri relaties met andere personen, verenigingen en bedrijven,
zoals leveranciers, adverteerders en presentatoren. Ook voor deze relaties geldt dat
GroGri passende maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen (zie 4).
b. Afhankelijk van de specifieke relatie worden de daarvoor noodzakelijke gegevens
(soort relatie, naam, adres, emailadres, telefoonnummer en/of bankrekeningnummer)
in een register opgeslagen.
c. Deze gegevens worden na beëindiging van de relatie nog maximaal een jaar
bewaard.
d. In sommige gevallen gelden wettelijk langere bewaartermijnen voor de gegevens.
4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
a. GroGri neemt passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

b. Bestuurders hebben een geheimhoudingplicht en alleen toegang tot informatie
nodig voor de uitoefening van hun taak.
c. In het geval dat – ondanks de voorzorgen – persoonsgegevens in handen (kunnen)
zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij naast de Autoriteit
Persoonsgegevens ook de leden direct informeren.
5. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
a. GroGri verstrekt de persoonsgegevens van haar leden niet aan derden ter
verwerking.
b. In het kader van de uitvoering van haar activiteiten verstrekt GroGri persoongegevens van individuele leden uitsluitend na expliciete toestemming aan derden.
c. Bij uitzondering kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekt worden om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
6. PERSOONSGEGEVENS EN DE WEBSITE VAN GROGRI
a. De website van GroGri heeft een ondertekende domeinnaam (DNSSEC) en een
voldoende veilige verbinding (HTTPS).
b. De website is openbaar, er zijn geen beveiligde pagina’s voor leden.
c. De webmail is beveiligd met account en password.
d. Er worden op de website geen cookies gebruikt die privacygevoelige informatie
verzamelen
e. Gegevens van een GroGri-lid op de website die te herleiden zijn tot zijn persoon,
zijn op de website geplaatst met toestemming van dat lid.
7. FACEBOOK
a. GroGri is ook in het gebruik van de eigen - openbare toegankelijke Facebookpagina aan haar privacybeleid gebonden.
b. Leden worden zijn zelf verantwoordelijk voor hun bijdragen.
c. De beheerder(s) van de pagina kunnen ongewenste of irrelevante inhoud
verwijderen.
8. O MYLOS
a. Het verenigingsblad O Mylos wordt verspreid onder de leden, de adverteerders en
enkele relaties.
b. Gegevens van leden in O Mylos die te herleiden zijn tot personen zijn met
toestemming van die leden geplaatst.
9. RECHTEN VAN HET LID OMTRENT ZIJN PERSOONSGEGEVENS
a. Het lid van GroGri heeft het recht op inzage en recht op correctie van zijn
gegevens. Ook kan het lid bezwaar maken tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens of van een deel daarvan. Als contactpersoon hiervoor fungeert
de Voorzitter van GroGri, emailadres: info@groningen-griekenland.nl
b. Het lid heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking
van zijn persoonsgegevens door GroGri.
10. WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING
a. Deze verklaring kan te allen tijde door het bestuur van GroGri worden gewijzigd.
b. Van elke wijziging worden de leden via email c.q. per post in kennis gesteld .
Deze verklaring is door het bestuur van GroGri vastgesteld op 27 september 2018.

