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Privacyverklaring  
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring 
hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.  
 
Contactgegevens  
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
Wijkvereniging Veeralleekwartier, Prinses Beatrixstraat 17, 8019 XD Zwolle, 06 – 24 22 62 46, 
info@veerallee.nu 
 
Persoonsgegevens  
De wijkvereniging Veeralleekwartier verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze 
diensten. Deze persoonsgegevens worden door de wijkvereniging verkregen doordat u deze aan ons 
verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens 
verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  
 
Wijkvereniging Veeralleekwartier verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: voor-, 
achternaam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, bankrelatie en de namen van de 
(klein)kinderen en geboortedata. 
 
De (aspirant)leden leveren die persoonsgegevens aan middels een formulier dat kan worden 
gedownload van de website of via het aanmeldformulier te verkrijgen bij de ledenadministratie en uit 
het wijkblad, waarmee ze aangeven lid te willen worden van de wijkvereniging.  
 
Waar en hoe worden de gegevens vastgelegd?  
De gegevens worden vastgelegd:  
- bij de penningmeester/ledenadministratie: in een Exceldocument op de PC. 
De penningmeester legt na aanmelding vast welk lid wanneer contributie betaalt. 
- De activiteitencommissie 
Bij evenementen/activiteiten: voornaam, achternaam, adres, lidmaatschap, e-mailadres 
Bij kinderevenementen/-activiteiten: voor- en achternaam kind, leeftijd kind, adres, lidmaatschap, 
naam ouder, telefoonnummer ouder. 
Per activiteit vragen wij u om expliciet toestemming te verlenen voor de verwerking van de genoemde 
persoonsgegevens.  
De gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard via een cloud-dienst.  
- bij de commissie Samen Veerallee, de buurthulp door en voor de wijk, op papier en via een cloud-
dienst 
 
Waarom worden de gegevens vastgelegd?  
De gegevens worden door de penningmeester/ledenadministrateur vastgelegd teneinde de 
ledenadministratie up to date te houden en teneinde het bestuur en de commissies van de 
wijkvereniging te voorzien van benodigde data.  
De penningmeester dient te beschikken over telefoongegevens en e-mail, n.a.w.-gegevens en 
gegevens m.b.t. de bankrelatie en betaal data teneinde de contributies te verwerken en wanbetalers 
aan te manen.  
De activiteitencommissie dient te beschikken over de genoemde persoonsgegevens om de deelname 
aan activiteiten te verwerken.  
De commissie Samen Veerallee dient te beschikken over telefoongegevens, n.a.w. en e-mail 
gegevens van vrijwilligers van de wijkvereniging en van diegene die hulp vragen.  
 
Aan wie worden informatie verstrekt?  
De data zijn bestemd voor intern gebruik, aan de penningmeester worden alle data verstrekt, aan 
leden van de activiteitencommissie en leden commissie Samen Veerallee alle data m.u.v. de 
bankrelatie.  
 



 

Privacyverklaring Wijkvereniging Veeralleekwartier pagina  2 
 

Worden persoonsgegevens ook gedeeld met derden?  
Wijkvereniging Veeralleekwartier verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 
uw gegevens. Wijkvereniging Veeralleekwartier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
 
Hoe wij uw gegevens beveiligen  
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde 
toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft de wijkvereniging Veeralleekwartier passende 
beveiligingsmaatregelen genomen. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op de PC van de 
penningmeester en ledenadministratie en activiteitencommissie. De data op de PC is beveiligd met 
een virusprogramma en er is een back-up van de gegevens op een andere plek. Van de 
clouddiensten is automatisch een back-up. 
  
Hoe lang wij uw gegevens bewaren  
De wijkvereniging zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden 
die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden 
zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer 
bewaard worden, omdat de wijkvereniging zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de 
fiscale bewaarplicht. 
 
Website en cookies  
De website www.veerallee.nu is in principe bedoeld om informatie te geven over de wijkvereniging 
Veeralleekwartier en zijn activiteiten.  
Op de website staan alleen persoonsgegevens van bestuurs- en commissieleden met naam, foto, 
speciaal e-mailadres van de website en telefoonnummers (met toestemming van de desbetreffende 
personen). Verder kan men via de website zich opgeven voor activiteiten in de wijk. Daarbij worden 
alleen naam, e-mailadres, leeftijd en telefoonnummer verwerkt.  
De website plaatst geen cookies.  
De website houdt wel bezoekersgegevens bij, maar die zijn alleen herleidbaar naar land en plaats en 
niet naar personen.  
 
Uw rechten  
U heeft het recht om de wijkvereniging een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Dit 
verzoek moet begeleid worden van een identiteitsbewijs. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u 
binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u 
verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  
Ook kunt u de wijkvereniging verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar 
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke 
omstandigheden.  
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw 
persoonsgegevens kunt u sturen naar:  
Wijkvereniging Veeralleekwartier, Prinses Beatrixstraat 17, 8019 XD Zwolle, 06 – 24 22 62 46, 
info@veerallee.nu 
 
Wijkvereniging Veeralleekwartier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:  
Wijkvereniging Veeralleekwartier, Prinses Beatrixstraat 17, 8019 XD Zwolle, 06 – 24 22 62 46, 
info@veerallee.nu 
 
Functionaris Gegevensbescherming  
Wijkvereniging Veeralleekwartier heeft geen externe functionaris gegevensbescherming. Deze taak is 
aan de portefeuille van de secretaris toegevoegd. 
 
Procedure opstellen voor het melden van datalekken  
Binnen de wijkvereniging Veeralleekwartier worden datalekken gemeld aan het Dagelijks Bestuur, bij 
voorkeur via het secretariaat. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de melding checken op juistheid 
en volledigheid en voorzien in melding van het datalek aan betrokkenen.  

http://www.veerallee.nu/
mailto:info@veerallee.nu
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De functionaris gegevensbescherming meldt indien het Dagelijks Bestuur dit noodzakelijk acht het 
datalek bij de Autoriteit Gegevens bescherming: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 
Wijzigingen privacyverklaring  
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 maart 2022.  
De wijkvereniging Veeralleekwartier kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden 
altijd op de website (www.veerallee.nu) gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring 
geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 
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