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Inleiding 

De Buurtvereniging de Prinsenpoort gaat met uiterste zorgvuldigheid om met uw 
persoonsgegevens. Dat deed ze en dat doet ze.  Zowel personen als bedrijven hebben het 
recht op privacy. 

De Buurtvereniging de Prinsenpoort beheert de persoonsgegevens van haar leden. Het 
secretariaat is gevestigd op de : Prinsenstraat 44, 3311 JS Dordrecht 

Welke persoonsgegevens verzamelt De Buurtvereniging de Prinsenpoort? 

Zij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, 
en banknummers voor eigen gebruik.  

Delen van persoonlijke gegevens met derden 
De gegevens worden niet met derden gedeeld zonder schriftelijke toestemming. Ook bij 
activiteiten of publicaties zal de naam van de leden niet herkenbaar gebruikt worden. De 
vereniging zal de verzamelde persoonsgegevens gegevens voor geen ander doel aanwenden 
dan eigen gebruik. De  vereniging maakt geen gebruik van cookies op de website. 
 
Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe? 

De vereniging gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief 
geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen 
tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. 

Wat zijn uw rechten? 

U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens.  

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens? 

De Vereniging bewaart uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de 
activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. 
Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om 
te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? 
Indien u van mening bent dat een klacht gerechtvaardigd is kunt u deze indienen bij het 
secretariaat van de vereniging; zie website.  Deze zal de klacht zo mogelijk afhandelen en op 
de eerst volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) verslag doen van de klacht en de 
daaruit volgende acties. De klacht kan ook rechtstreeks aan de ALV gericht worden. De 
betreffende klacht zal dan geagendeerd worden. De vergadering beslist dan over de wijze 
waarop de klacht behandeld zal worden. 

Deze Privacy Verklaring is door de ALV van De Buurtvereniging de Prinsenpoort op 8 juni 
2018 vastgesteld. 

 

 


