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Welke persoonsgegevens bewaren we, ten behoeve waarvan?

1.
-

Bestuursleden van de Stichting BHK Aduard
Inschrijving Kamer van Koophandel: Naam, geboortedatum en –plaats, datum in functie, titel.
Uitnodigen en verslagen bestuursvergaderingen, uitwisselen informatie: Naam, emailadres,
woonadres, telefoonnummer.
De secretaris beheert de lijst van bestuursleden met de privé-computer.
2.
Vrienden van de Stichting BHK Aduard
Eén grote lijst, waarin alle vrijwilligers genoemd worden met naam, woonadres, telefoon, email en
de taak/rol waarvoor de vrijwilliger beschikbaar is.
Taken/rollen zijn: bestuurder, beheerder, coördinator vrijwilligers, gastvrouw en –heer, kok, lid
klankbordgroep, sleutelhouder, organisator/begeleider van activiteiten, klusser, bakker van
pannenkoeken of nieuwjaarsrolletjes, websitebeheerder, lid activiteitencommissie,
computerhulp/hulp bij Ipad en laptopgebruik, berichtgeving op facebook, coördinator exposities,
schoonmaak en was, beheer bibliotheek, redactie/vormgeving/maken/verspreiden Buurtkakel,
beheer laptop en beamer, vervoer, bezoekwerk, tuinonderhoud, bezorgen krant, onderhoud
hulpmiddelen, enz.
Deze lijst wordt gebruikt als collectieve verzendlijst om:
Maandelijks een rooster van dienstdoende vrijwilligers te kunnen maken.
Om actueel nieuws te verspreiden.
Om uitnodigingen en verslagen van de vrijwilligersavonden te versturen.
De Vrienden/vrijwilligers worden in BCC aangeschreven.
De verzending gebeurt door de buurtwerker van Sociaal Werk De Schans, dan wel door een
vrijwilliger onder verantwoordelijkheid van de buurtwerker.
De buurtwerker beheert de verzendlijst. Een digitale versie is in de computer/laptop van De Schans
én van de BHK opgeslagen.
Enkele malen per jaar krijgen alle vrienden op de verzendlijst ten behoeve van de onderlinge
contacten en uitwisselingen de lijst digitaal toegestuurd, het is aan hen om deze lijst al dan niet te
printen.
De buurtwerker is gehouden aan de privacy-protocollen van De Schans en de gemeente
Westerkwartier.
3.
Abonnees Buurtkakel
Een lijst van abonnees die de Buurtkakel digitaal ontvangen, wordt beheerd door de redactie van de
Buurtkakel. In deze lijst staan de namen en de email-adressen.
4.
Adverteerders Buurtkakel
De penningmeester beheert middels de privé-computer de lijst van adverteerders in de Buurtkakel.
Deze lijst bevat naam, bezoekadres, emailadres en banknummer van de adverteerder.
Zie vervolg op blz. 2
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5.
Donateurs
De penningmeester beheert middels de privé-computer de lijst van donateurs van de BHK. Deze lijst
bevat naam, woonadres, emailadres en banknummer van de donateur.

B.

Toestemming van de betreffende personen

Wanneer personen zich aanmelden als bestuurslid, vriend/vrijwilliger, abonnee Buurtkakel,
adverteerder, donateur, dan wordt de AVG-verklaring besproken met de betreffende personen. Zij
geven daarbij toestemming om de persoonsgegevens zoals onder A. genoemd te gebruiken voor de
betreffende doeleinden.
Wanneer personen zich afmelden, worden de persoonsgegevens van die persoon vernietigd.

C.

Website, Facebook, Buurtkakel

Foto’s van personen worden alleen dan gepubliceerd wanneer deze personen hiervoor toestemming
geven.

D.

Datalekken

Bestuur en buurtwerker bewaken binnen het geheel van de BHK een zorgvuldig omgaan met de
persoonsgegevens, teneinde datalekken te voorkomen. Mocht zich toch een datalek voordoen, dan
is het de verantwoordelijkheid van bestuur en buurtwerker om op een passende manier gevolgen
vast te stellen en eventuele maatregelen uit te voeren.
De buurthuiskamer beschikt over een laptop die door vrijwilligers wordt gebruikt. Om toegang tot de
laptop te krijgen is een wachtwoord vereist. De laptop is voorzien van beveiligingssoftware en
versleuteling.
Bestuursleden en sommige vrijwilligers maken gebruik van hun privé-computer. Het bestuur
verwacht dat zij beveiligingsmaatregelen hebben genomen, in die zin dat de privé-computer
toegankelijk is middels een wachtwoord en is voorzien van beveiligingssoftware.

E.

Publicatie en jaarlijkse actualisering

Jaarlijks, ten tijde van het opstellen van het jaarverslag, evalueert het bestuur de AVG-verklaring en
doet zo nodig aanpassingen.
Op de website www.buurthuiskameraduard.nl staat vermeld dat de Stichting BHK een privacyverklaring heeft, lezers kunnen doorlinken naar deze verklaring.
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