Privacy verklaring Nederlands gilde van Goudsmeden inzake de AVG
Via deze Privacy verklaring m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren we u graag over de
gegevens die het NGG van haar leden en donateurs bewaart en verwerkt.
De volgende gegevens worden bewaard en verwerkt
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Indien van toepassing: website adres
Categorie en nummer lidmaatschap en datum ingang lidmaatschap
Na beëindiging lidmaatschap worden de gegevens uiterlijk na één jaar uit de gegevensbestanden verwijderd

Hoe en waarvoor gebruikt het NGG deze gegevens?
•
•

Voor contact i.v.m. verenigingsdoeleinden, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en
(bestuurlijke) mededelingen en financiële administratie.
Voor online contact met de leden (enquête, aanmelding voor activiteit e.d.) worden de ingevulde formulieren en
gegevens binnen 3 maanden na sluitingsdatum van de server verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
•
•
•
•
•

Het NGG deelt de persoonsgegevens nimmer met derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het
betrokken lid.
Op de (openbare) Gilde website is uitsluitend het e-mailadres en indien van toepassing het website adres vermeld
van leden die daar d.m.v. een formulier ‘toestemming gebruik contactgegevens’ toestemming voor hebben
gegeven.
De Gilde website is niet interactief, d.w.z. er kan niet worden ingelogd, waardoor ook geen persoonsgegevens van
bezoekers kunnen worden verzameld c.q. bewaard of gebruikt.
De interne ledenlijst is uitsluitend voor intern gebruik en wordt nimmer gedeeld met derden.
Het NGG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ieders persoonlijke website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
•
•

Een lid of donateur heeft te allen tijde het recht om zijn eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of
te (laten) verwijderen, tenzij een dergelijke handeling in strijd is met een wettelijke verplichting.
Voor online contact met de leden (enquête, aanmelding voor activiteit e.d.) worden de ingevulde formulieren en
gegevens binnen 3 maanden na sluitingsdatum van de server verwijderd.

Sociale media
•

Het NGG heeft een besloten Facebookpagina en 2 besloten Apps, de RepApp en de RestApp. Leden melden zich
daarvoor zelf aan en kunnen zich ook te allen tijde weer afmelden. Derden hebben geen toegang tot deze
besloten sociale media.

•

Het NGG hanteert ook een openbare Facebook pagina, informatie hierop is wel voor derden leesbaar.

