Het Gilde Van Vrijwillige Molenaars
PRIVACY POLICY
Waarom een privacyverklaring
Het Gilde heeft een nieuw privacybeleid. Dit beleid is in lijn met de nieuwe normen van de Europese
wet met betrekking tot gegevensbescherming, bekend als de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), die 25 mei jl. van kracht is geworden.
Met dit beleid doet het Gilde er alles aan om de persoonlijke gegevens van haar Gildeleden te
beschermen. Het geeft antwoord op de vragen:
• Welke informatie het Gilde van u verzamelt;
• Waarom het Gilde deze informatie verzamelen;
• Hoe het Gilde deze informatie opslaat en gebruikt;
• Wanneer en met wie deze informatie gedeeld wordt.
Verder beschrijft het beleid uw rechten en legt uit hoe u deze rechten uitoefent, zodat u meer inzicht
hebt in het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
Dit privacybeleid wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van
toepassing op alle diensten die het Gilde van Vrijwillige Molenaars aan haar leden en donateurs
aanbiedt.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Verwerkingsregister
In het verwerkingsregister neemt het Gilde van Vrijwillige Molenaars op welke persoonsgegevens ze
gebruikt, voor welk doel, waar zij ze opslaat en met wie zij deze eventueel deelt. Het register kan
schriftelijk of elektronisch bijhouden. Als leden vragen hun gegevens te corrigeren of te verwijderen zal
het Gilde van Vrijwillige Molenaars dit register hiervoor nodig hebben. Het moet deze verzoeken ook
doorgeven aan de organisaties waarmee zij de persoonsgegevens eventueel hebt gedeeld.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinden, zoals het innen van contributies, donaties en verzekeringspremies.
Om statistieken op te stellen, zoals in het jaarverslag.
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-

Om ledenlijsten samen te stellen ter voorbereiding voor de Algemene Leden Vergadering.
Communicatie t.b.v. verzending van het verenigingsblad De Gildebrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het Gilde van Vrijwillige Molenaars de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam; tussenvoegsel; achternaam; geslacht; geboortedatum; geboorteplaats; huisadres;
postcode; woonplaats; telefoon- en/of mobielnummer; IBAN nummer; e-mailadres; Wel of niet
ontvangen van het verenigingsblad De Gildebrief.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hier beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Het verzorgen als beheerder van programmatuur en server t.b.v. ledenadministratie en website
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.:
Het drukken en verzender van Verenigingsblad ‘De Gildebrief’ en het drukken van en verzenden
van nota’s t.b.v. contributie.
De voorbereiding van examinering van de molenaars-in-opleiding en derhalve belast met het
afnemen van examens voor windmolenaarschap en/of watermolenaarschap;
Automatische betalingen door leden t.b.v. contributie en/of verzekeringspremies.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Politie/Openbaar Ministerie in het kader van een
(gerechtelijk) onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. De Gildebrief
Persoonsgegevens van De Gildebrief abonnees worden door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuiting via De Gildebrief.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De aanmelding van uw lidmaatschap en De Gildebrief wilt ontvangen;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het Gilde van Vrijwillige Molenaars de volgende
persoonsgegevens gebruiken:
Voorletters; tussenvoegsel; achternaam; adres; postcode; woonplaats; lidmaatschapsnummer; indien
van toepassing WA+ en/of Ongevallenverzekering.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
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Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Dat betekent gedurende de tijd dat men actief lid is. Daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
-

Alle personen die namens Het Gilde van Vrijwillige Molenaars van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
is;
Wij laten back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Zie ook “Voorbeelden van technische maatregelen” in bijlage 2.

Datalek
Wat is een datalek? Dit is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. En datalek is een
beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde
toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen
sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt!
Voorbeelden van datalekken:
je raakt een USB- stick met daarop persoonsgegevens kwijt.
er is een laptop gestolen met daarop persoonsgegevens.
er is door een hacker ingebroken in een databestand of systeem met daarop persoonsgegevens.
er is een mailing verstuurd met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van BCC.
uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens.
door een crash van een harddisk of door een brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er
is geen back-up.
In geval van datalek zal het Gilde van Vrijwillige Molenaars gebruik maken van een “stappenplan bij
datalekken” en binnen 72 uur melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
Het Gilde kent en respecteert uw rechten.
U heeft recht op inzage (zie bijlage 1) rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
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van u ontvangen hebben. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is verplicht binnen 4 weken schriftelijk of
per e-mail te reageren op een inzageverzoek. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zie het
standaardsjabloon dat hiervoor is gemaakt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het
recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u
direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Stand van zaken
Een aantal maatregelen zoals omschreven in de Privacy Policy zijn nog niet nog niet voltooid. Om u op
een zo transparant mogelijke manier op de hoogte te houden van onze voortgang, zijn hieronder de
maatregelen genoemd waarmee het Gilde op dit moment druk bezig is de genoemde maatregelen te
treffen:
-

-

-

Verwerkingscontracten te sluiten met derden die gebruik maken van persoonsgegevens.
o Websolve. De software t.b.v. de ledenadministratie en gebruik van servers wordt niet
binnen een eigen ICT-omgeving gevoerd, echter extern beheerd door Websolve B.V. De
servers bevinden zich binnen Europa. (Nederland en Duitsland)
o Drukkerij de Bunschoter i.v.m. verzending van De Gildebrief en Nota’s t.b.v. contributies en
premies verzekeringen
o De Hollandsche Molen is verantwoordelijk voor de examinering van de molenaars in
opleiding en krijgt derhalve persoonsgegevens benodigd voor het afnemen van examens.
o Groninger Landschap die voor haar molenaars contributies en verzekeringspremies betaald.
Bestuursleden ondersteunende diensten en bestuursleden van de afdelingen die
persoonsgegevens kunnen inzien in de database dienen, gezien hun functie, nog een
geheimhoudingsverklaringen te ondertekenen.
Toestemming vragen aan ouders/verzorgers van personen jonger dan 16 jaar.
Voorlichting aan leden en alle bestuursleden, zowel van het Hoofd- als de Afdelingsbesturen en
de ondersteunende diensten.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op.

Contactgegevens
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
Secretariaat
Molenkade 8
1829 HZ Oudorp
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E-mail
secretaris@vrijwilligemolenaars.nl

Tot slot
Bedenk wel dat de invoering van de AVG in de kinderschoenen staat. Veel verenigingen/organisaties
zijn nog zoekend in de woestijn.
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars maakt serieus werk van het opstellen van haar privacybeleid. Alle
maatregelen die (nog) nodig zijn zullen ook niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kunnen
worden. Het kan voor een vereniging als het Gilde van Vrijwillige Molenaars, die louter draait op
vrijwilligers, meer tijd vergen.

Het Gilde Van Vrijwillige Molenaars
PRIVACY POLICY
Bijlage 1 Sjabloon verzoek om inzage
Aan:
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
p/a Heibeekstraat
5662 ED Geldrop
Datum:
Geachte heer/mevrouw,
Met verwijzing naar artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens wil ik graag binnen
vier weken schriftelijk weten of het Gilde van Vrijwillige Molenaars mijn persoonsgegevens gebruikt.
Zo ja:
• om welke gegevens het gaat;
• wat het doel is van het gebruik;
• aan wie worden de gegevens eventueel verstrekt;
• wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.
Indien het Gilde van Vrijwillige Molenaars mijn persoonsgegevens gebruikt, wil ik graag een kopie van
mijn persoonsgegevens, zoals die zijn vermeld in de ledenadministratie ontvangen.
Met vriendelijke groet,
(je handtekening)
Naam:
Lidnummer:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats
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Bijlage 2 Voorbeelden van technische maatregelen
Logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur (denk niet alleen
aan kluizen en portiers, maar ook aan firewalls en netwerksegregatie);
• Technisch beheer van de (zo beperkt mogelijke) autorisaties en bijhouden van
logbestanden;
• Beheer van technische kwetsbaarheden;
• Software, zoals browsers, virus scanners en operating systems up-to- date houden;
• Back-ups maken waarmee u de beschikbaarheid van en de toegang tot de
persoonsgegevens tijdig kunt herstellen. Overweeg of u dubbele systemen nodig heeft
zodat het geheel goed blijft functioneren wanneer een onderdeel uitvalt;
• Automatisch verwijderen van verouderde gegevens:
• Versleuteling van gegevens;
• Minder gegevens op uw servers verwerken en meer gegevensverwerkingen laten
plaatsvinden op de apparatuur van de gebruiker zelf, zoals een smartphone.
• Maakt u gebruik van HTTPS?
• Verzamelt u persoonsgegevens via een website? Bijvoorbeeld door middel van
webformulieren? Dan moet u uw website met HTTPS beveiligen. Dit zorgt ervoor dat het
internetverkeer tussen bezoekers van uw website en uw servers niet kan worden
onderschept. Als je geen HTTPS gebruikt is de beveiliging van persoonsgegevens die
worden verstuurd niet gegarandeerd.

