Raamsdonk, 15 augustus 2018
Beste lid van VTV ‘t Klooster,
Zoals u zeer waarschijnlijk weet, is per 25 mei 2018 een nieuwe wet rondom privacy en persoonsgegevens in
werking getreden, genaamd AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet is bedoeld om u
beter te beschermen en meer inzicht te geven in hoe organisaties en verenigingen omgaan met uw
persoonsgegevens.
Als vereniging is Volkstuindersvereniging ’t Klooster ook wettelijk verplicht de AVG na te leven en dat is de
reden waarom we u deze brief sturen met nadere informatie.
Welke persoonsgegevens bewaart VTV ’t Klooster?
Ten behoeve van onze ledenadministratie, de inning van lidmaatschaps- en pachtgelden en toezending van
relevante informatie en eventuele uitnodigingen, hebben wij in het verleden de volgende persoonsgegevens bijgehouden:
- voorletters + voornaam + achternaam
- adres + postcode + woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer
- geboortedatum
De nieuwe AVG-wet stelt echter dat uitsluitend die gegevens mogen worden vastgelegd die nodig zijn voor
de activiteiten van de vereniging. Daarom hebben we besloten om geen gegevens met betrekking tot
bankrekeningnummers en geboortedata meer bij te houden. Deze gegevens zullen vernietigd worden. De
overige genoemde gegevens én de originele inschrijfformulieren zullen wij digitaal danwel analoog (dus in
een fysieke map, die achter slot en grendel zal worden bewaard) beschikbaar houden.
Hoe gaat VTV ’t Klooster om met de persoonsgegevens van haar leden?
Zo lang u lid blijft, worden de bovengenoemde persoonsgegevens door ons opgeslagen en bijgehouden.
Zodra u uw lidmaatschap opzegt, zullen al uw persoonsgegevens uiterlijk op de einddatum van uw
lidmaatschap uit onze (digitale) administratie verwijderd worden. Tevens zal dan ook uw (toenmalig)
inschrijvingsformulier vernietigd worden.
U heeft overigens te allen tijde het recht om op te vragen welke gegevens VTV ’t Klooster van u heeft
opgeslagen. Tevens willen we opmerken dat VTV ’t Klooster uw persoonsgegevens nooit (meer) met derden
zal delen.
Indien u bezwaar maakt tegen het bijhouden van de hiervoor vermelde persoonsgegevens, vernemen wij
dit graag vóór 1 november aanstaande. Helaas zijn wij dan wel genoodzaakt uw lidmaatschap per
1 januari 2019 te beëindigen en bent u verplicht per 1 december 2018 uw perceel “schoon” op te leveren1.
Uw persoonsgegevens zullen dan worden verwijderd uit onze administratie.

Namens het bestuur van VTV ’t Klooster,
Wendy Kuijten
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De regels die voor oplevering van percelen gelden, vindt u terug in het tuinreglement, zoals gepubliceerd
op onze website www.vtvhetklooster.nl.

