MOLENSTICHTING ’T VLIEGEND HERT
Zo gaat Brielse Molenstichting ’t Vliegend Hert om met persoonlijke gegevens
We gebruiken de gegevens volgens de AVG-richtlijnen. Hieronder een toelichting en verdere uitleg.
Welke gegevens we gebruiken en wat we er mee doen:
• Vrijwilligers
Als je bij onze organisatie actief bent als vrijwilliger gebruiken wij de volgende gegevens: voor- en
achternaam, woonadres, telefoonnummer, geboortedatum en emailadres. Deze gegevens gebruiken
we om met je te communiceren, roosters te maken en je uit te nodigen voor bijeenkomsten.
• Aanmelden nieuwsbrief
Als je je aanmeldt voor de (digitale) nieuwsbrief dan gebruiken wij je volgende gegevens: voor- en
achternaam, adresgegevens en email adres. Deze gegevens gebruiken we om de (digitale)
nieuwsbrief toe te sturen. Je kunt je overigens altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief en je kunt
iedere keer als je de nieuwsbrief ontvangt je gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen.
• Gebruik maken van een contactformulier
Gebruik je een contact formulier op de website dan gebruiken we je gegevens om contact met je op
te nemen.
• Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren de gegevens tijdens de periode dat je vrijwilliger bent of we de nieuwsbrief toesturen.
Na afmelding worden de gegevens verwijderd. Van vrijwilligers worden hun gegevens één jaar na het
beëindigen van je vrijwilligerswerk verwijderd.
• Het gebruik van beeldmateriaal
Het kan voorkomen dat er van beeldmateriaal gebruik wordt gemaakt en dat deze op verschillende
media wordt gepubliceerd. Indien wij foto’s gebruiken voor promotiedoeleinden (bijvoorbeeld
website, social media en flyers) en er personen duidelijk individueel (dus niet in groepsverband,
definitie groep: “een groep is een verzameling van twee of meer personen”) in beeld staan, zullen wij
toestemming vragen voor gebruik van het beeldmateriaal via de betreffende persoon.
Wie kan je gegevens nog meer zien? Niemand! Wij gaan zelf uiteraard zorgvuldig om met al je
persoonlijke gegevens. Ze worden nooit aan derden overhandigd.
Wil je meer weten? Heb je vragen of opmerkingen of wil je meer weten, neem dan even contact op
met onze secretaris via info@vliegendhert.org.
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