Privacy verklaring Vroomshoop waakt
Gegevens beveiliging
Wij waarderen uw interesse in onze website en de buurtalarmering-groep en willen door middel van deze
privacy verklaring aangeven dat wij ons uiterste best doen om zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders
met uw persoonsgegevens om te gaan.
De bescherming van uw persoonlijke gegevens (gegevens) vinden wij erg belangrijk. Hieronder leggen wij
uit hoe en welke gegevens wij van u verzamelen. Ook laten wij zien waarom we deze gegevens nodig
hebben en hoe we ze gebruiken. Verder leggen wij uit hoe u uw gegevens bij ons kunt laten aanpassen,
verwijderen of verplaatsen naar derden en geven wij aan hoe wij uw gegevens beschermen.
Mocht u hierover vragen hebben zijn wij altijd bereid deze te beantwoorden.
Reikwijdte van deze Privacy verklaring
Om de buurtalarmering-groep te kunnen gebruiken heeft u een z.g. WhatsApp toepassing nodig. Het bezit
van- en gebruik van deze WhatsApp applicatie maakt geen deel uit van deze Privacy overeenkomst, daar
deze een eigen Privacy overeenkomst met u heeft.
Onze Privacy verklaring dekt dus enkel de door ons verzamelde en gebruikte gegevens.
Naam en adres van de gegevens verzamelaar en service provider
De verantwoordelijke organisatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de
Dorpsraad Vroomshoop.
Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacy verklaring of onze uitvoering van de AVG kunt u terecht
bij:
info@vroomshoopwaakt.nl
Verzameling en gebruik van uw gegevens
Het verzamelen en gebruiken van uw gegevens hangt af van a: of u onze website gebruikt om informatie te
bekijken dan wel b: dat u gebruik wenst te maken van de op de website aangeboden dienst(en) middels het
contact/aanmeldformulier.
A. Informatie bekijken
Hier hebben wij geen persoonlijke gegevens voor nodig, maar wij kunnen wel enkele automatisch
verzonden berichten van uw internet browser verzamelen als:
•
•
•
•
•

Datum en tijd van uw bezoek aan de website
Het door u gebruikte operating systeem
De door u gebruikte browser
Het door u gebruikte device (mobiel/PC)
Het door u gebruikte IP adres

Wij verwerken gedurende een informatief bezoek enkel die gegevens welke niet naar personen te traceren
zijn, met als doel om ervoor te zorgen dat onze website voor u op de best mogelijke manier functioneert.
Deze verwerking gebeurt op basis van de General Gegevens Protection Regulation (GDPR) art.6 para 1f en
in onze interesse om de website zo betrouwbaar en foutloos mogelijk te maken voor u.

- Uw IP-adres wordt enkel gedurende uw bezoek aan de website opgeslagen en hierna automatisch
verwijdert. Een persoonlijke evaluatie vindt niet plaats.

- Met de rest van de -niet naar personen te traceren- gegevens worden automatisch gegenereerde

statistieken gemaakt welke door ons gebruikt worden om de website eventueel te verbeteren n.a.v. de
gebruikte technologieën van de website bezoekers.

B. Het gebruik van het contact/aanmeld formulier
Indien u tijdens uw informatieve bezoek aan onze website besluit om contact op te nemen of om u aan te
melden voor het lidmaatschap van de buurtalarmering-groep verzamelen we de navolgende verplichte
gegevens van u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Email adres
06-nummer
Adres
Postcode
Woonwijk (zoals aangegeven op de website)
Beheerder status
op- of aanmerking
Acceptatie disclaimer
Status gele/rode kaart

Wij gebruiken deze gegevens om te reageren op uw aanvraag middels email of telefoon. Verder gebruiken
we deze gegevens om u eventueel in te delen in 1 of meerdere buurtalarmering-groepen. Hierna voegen
wij uw 06-nummer toe aan de buurtalarmering, waardoor uw WhatsApp gegevens zichtbaar worden
binnen de buurtalarmering-groep(en) waarin u ingedeeld bent en u daar kunt communiceren.
Het verwerken van deze gegevens gebeurt op basis van GDPR art 6 para 1f en onze doelstelling om u waar
mogelijk van de aangevraagde informatie te voorzien en op basis van GDPR art 6para 1 p1b Invulling geven
aan uw verzoek middels het toevoegen van u aan de buurtalarmering groep in WhatsApp.
Genoemde gegevens worden tot drie jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap bij de buurtalarmeringgroep/beantwoorden van uw vraag/opmerking bewaard.
Aanmeld bevestiging en verificatie van uw email adres
Om veiligheidsredenen gebruiken we een dubbele bevestiging procedure voor uw aanmelding voor het
lidmaatschap van de buurtalarmering-groep.
Na uw aanmelding via de website ontvangt u een activatie-email op het door u gegeven email adres.
Slechts na uw bevestiging van deze activatie-email wordt u toegevoegd aan een buurtalarmering-groep in
WhatsApp.
Hiermee voorkomen wij dat uw WhatsApp gegevens ongevraagd worden toegevoegd aan een
buurtalarmering-groep(en) en dat de door ons verzamelde gegevens correct verwerkt zijn.
Mocht u niet op de activatie-email reageren worden alle door u geleverde gegevens binnen 1 maand
verwijdert door ons.
Uw rechten
U heeft het recht om te vragen of en hoe uw gegevens zijn gebruikt door de Dorpsraad Vroomshoop Geerdijk.
U heeft het recht om uw toestemming voor het verzamelen van uw gegevens in te trekken.
U heeft het recht op tijdige correctie van foute persoonsgegevens en indien noodzakelijk het aanvullen van
incomplete informatie.
U heeft het recht om ons te vragen onmiddellijk te stoppen met het verwerken van uw gegevens. Wij zullen
hieraan onmiddellijk gehoor geven tenzij dwingende (wettelijke) redenen ons dit verbieden.
U heeft het recht om van de Dorpsraad Vroomshoop - Geerdijk te verlangen om uw gegevens onmiddellijk
te verwijderen indien zij niet (langer) nodig zijn voor het doel waarvoor zij werden verzamelt.
U heeft het recht om op eerste aanvraag uw verzamelde gegevens in een gestructureerde, voor computers
leesbaar, formaat van ons te ontvangen. Deze gegevens mag u naar derden versturen dan wel mag u ons
(per email) verzoeken dit voor u te doen.

Mocht u het idee krijgen dat uw privacy rechten op enigerlei wijze door ons worden geschonden vinden wij
het fijn indien u ons een kans geeft dit te herstellen, echter u mag ten alle tijde een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 te 2509 AJ Den Haag.

Gegevens beveiliging
De door u aangeleverde gegevens worden enkel verwerkt door de
gegevens beheerder van Vroomshoop Waakt.
De door u aangeleverde gegevens mogen enkel bekeken worden door de leden van de Dorpsraad
Vroomshoop - Geerdijk.
De door u aangeleverde gegevens worden verwerkt op een wachtwoord beveiligde computer.
Het OS van deze computer is ten alle tijde voorzien van de laatst aangeboden beveiliging updates.
Deze computer is ten alle tijde voorzien van de meest recente antivirus software.
De door u aangeleverde gegevens worden verwerkt in een wachtwoord beveiligd bestand.
Van dit bestand wordt frequent een wachtwoord beveiligde backup naar een extern medium gemaakt.
Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van cookie technieken, waarmee kleine tekst files tussen onze webserver en
uw webbrowser worden uitgewisseld, waardoor o.a. onze website zich optimaal presenteert op uw
webbrowser.
Middels uw eigen cookie settings in uw eigen webbrowser kunt u dit zelf toestaan, beperken of uitzetten,
waarbij laatstgenoemde er wel voor zorgt dat delen van de website minder goed kunnen functioneren.

