
Privacyverklaring 
 

ATV Zonnegaarde gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens en 
respecteert de privacy van de betrokkenen. Zo worden persoonsgegevens alleen 

gebruikt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor 
ze zijn verzameld. Daarnaast worden persoonsgegevens zo veel mogelijk 
beveiligd, waaronder digitale opslag in beveiligde computers en opslag van het 

papieren archief in een afgesloten ruimte. De vereniging verzamelt geen 
bijzondere persoonsgegevens (zoals geloof of medische gegevens). Er worden zo 

weinig mogelijk persoonsgegevens verzameld en verwerkt. 
 

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden en voor 
bestuursondersteuners en commissieleden, voorzover zij die nodig hebben voor 
de uitoefening van hun taak. Voor anderen zijn de gegevens niet toegankelijk. Ze 

worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan hier beschreven. 
 

De gegevens van de (kandidaat-)leden worden alleen verzameld en gebruikt voor 
een correct en effectief bestuur van de vereniging. Ze worden onder geen beding 
aan derden verstrekt voor commerciële doelen.  

 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van 

persoonsgegevens kan nodig zijn om werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren 
of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. In het algemeen zullen 
persoonlijke gegevens uiterlijk zeven jaar na afloop van het lidmaatschap 

verwijderd worden. 
  

Wanneer er persoonsgegevens gedeeld moeten worden met externe partijen, 
stelt ATV Zonnegaarde eisen waar die gegevensuitwisseling aan moet voldoen, 
behalve wanneer zulke eisen vastliggen in speciale regels (bijvoorbeeld voor de 

Belastingdienst). Deze afspraken voldoen aan de wet.  
 

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, 
wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burgers zo veel 
mogelijk voorkomen. De inbreuk op de belangen van de betrokkenen mag niet 

onevenredig zijn in verhouding tot het doel van de verwerking. 
 

ATV Zonnegaarde vraagt m.i.v. mei 2018 (kandidaat-)leden om de volgende 
gegevens: 

- voornaam, 

- achternaam (familienaam),  
- woonadres (postcode, straat en woonplaats),  

- telefoonnummer en  
- e-mailadres.  

 

Verder vragen we om een contactadres voor noodgevallen. Leden en kandidaat-
leden kunnen ervoor kiezen geen contactadres op te geven. Gegevens van 

contactpersonen worden alleen gebruikt voor noodgevallen. Ze worden onder 
geen beding aan commerciële partijen verstrekt.  

 
Om te kunnen beoordelen of het te verwachten is dat een kandidaat-lid zich als 
een goed tuinier zal gedragen, vraagt ATV Zonnegaarde een kandidaat ook of hij 



al eerder lid geweest is van een andere volks- of amateurtuindersvereniging. Is 

dat het geval, dan vragen we ook waarom de kandidaat daar vertrokken is. Deze 
gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de procedure van beoordeling of 

iemand als (kandidaat-)lid kan worden toegelaten. Nadat die geheel afgerond is, 
worden deze gegevens vernietigd. 
 

De vereniging voegt gegevens toe m.b.t. de toegewezen tuin. De 
penningmeester gebruikt de gegevens voor de facturering. Tevens worden ze 

gebruikt om leden per post, e-mail of telefoon te kunnen informeren over zaken 
betreffende de tuin en andere zaken die zich afspelen in de vereniging.  
 

Leden kunnen altijd inzage krijgen in hun eigen gegevens. Dit kan door een e-
mail te sturen aan het bestuur van de vereniging.  

 
Ook hebben leden het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren. Ze 
kunnen het bestuur ook verzoeken gegevens te verwijderen. Een dergelijk 

verzoek wordt ingewilligd, tenzij nog lopende zaken of wettelijke verplichtingen 
zich daartegen verzetten. De verzoeker wordt daarover ingelicht.  

Nadat de opzegging van het lidmaatschap compleet is afgehandeld, worden de 
persoonsgegevens verwijderd uit de actuele ledenlijst en de lijst m.b.t. de 

tuintoewijzingen.  
 
Mededelingen die een strikt persoonlijk karakter hebben (bijvoorbeeld 

betreffende financiën) worden niet digitaal verzonden over een onbeveiligde 
verbinding. In het algemeen zullen dergelijke mededelingen per papieren brief 

gedaan worden. 
 
De website van ATV Zonnegaarde maakt alleen gebruik van cookies die nodig 

zijn voor een goede werking van de website.  
 

Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur 
dan een e-mail aan atvzonnegaarde@gmail.com. Mocht u een klacht hebben over 
onze omgang met gegevens, dan kan die ingediend worden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 
 
Disclaimer 

Dit product is een eenvoudige uitwerking van de huidige privacywetgeving en is 
gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (Nederlandse 

uitwerking van Europese regels). Vanzelfsprekend zijn de officiële wetsteksten 
altijd leidend en kunnen er aan dit document geen rechten ontleend worden. 

 
 


