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Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Met deze
privacyverklaring worden alle (nieuwe) bezoekers van Hackerspace TDvenlo geïnformeerd over de AVG en de
implementatie daarvan binnen Hackerspace TDvenlo.
Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?
1. Ledenadministratie
Doel: Het voeren van een ledenadministratie tbv interne communicatie en bijhouden verplichtingen. Grondslag:
Uitvoeren van een overeenkomst
Welke gegevens: Namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, datum start/einde lidmaatschap en
geboortedatums (bij minderjarige leden).
Bewaartermijn: Tot 2 jaar na einde lidmaatschap, mits lopende verplichtingen afgehandeld, anders tot 2 jaar na
afhandeling van deze verplichtingen.
2. Bijhouden van contributiebetalingen
Doel: Registratie van het voldaan hebben van (contributie)betalingsverplichtingen van leden aan TDvenlo
Grondslag: Uitvoering van een overeenkomst
Welke gegevens: Naam, IBAN en registratie (contante) betalingen
Bewaartermijn: Tot 7 jaar na einde lidmaatschap, mits alle verplichtingen zijn voldaan, anders tot 7 jaar nadat
financiële verplichtingen zijn voldaan. Deze termijn volgt uit de wettelijke verplichting die de belastingwet aan
verenigingen oplegt.
3. Fotomateriaal en voornamen op website en Social Media accounts
Doel: Promotie en andere externe communicatie van TDvenlo, onder meer om de continuiteit van TDvenlo te
waarborgen door de werving van nieuwe leden, bezoekers en sponsoren.
Grondslag: Toestemming
Welke gegevens: Foto's en voornamen (eventueel met eerste letter achternaam). Als alternatief kan ook een
zelfgekozen nickname vermeld worden.
Bewaartermijn: Tot intrekking toestemming
4. Contactgegevens aspirant-leden
Doel: Informeren aspirant-leden
Grondslag: Uitvoeren van een overeenkomst, toestemming
Welke gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), datum van bezoek.
Bewaartermijn: Tot 1 jaar na het verstrijken van het kalenderjaar waarin verstrekking gegevens plaatsvond.
5. Contactgegevens overige relaties (leveranciers, sponsors, verhuurders, etc.)
Doel: Zakelijke overeenkomst uitvoeren
Grondslag: Uitvoeren van een overeenkomst, toestemming
Welke gegevens: Naam, postadres, e-mailadres, IBAN en/of telefoonnummer.
Bewaartermijn: Tot 7 jaar na laatste contactmoment; tot 2 jaar indien er geen financiële relatie is (geweest).
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Alle bestuurs- en kaderleden van TDvenlo kunnen uw gegevens inzien, voor zover zij dit nodig hebben om hun
taken te vervullen. Zij zijn hiertoe geauthoriseerd. TDvenlo verstrekt uw gegevens niet aan derde partijen,

uitgezonderd publicaties op social media voor welke een lid (of ouder / verzorger indien betreffend lid
minderjarig is) uitdrukkelijk toestemming verleent.
Privacyrechten en vragen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de bestaande privacyrechten uitgebreid.
Een belangrijk recht wat u heeft, is het intrekken van een eerder aan TDvenlo gegeven toestemming. Dat
betekent dat als u aan TDvenlo eerder toestemming heeft gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken,
u die toestemming altijd weer kunt intrekken. Verder heeft u nog andere rechten, zie voor een opsomming
hiervan onderstaande samenvatting. Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen aan info(at)tdvenlo.nl.
Uw rechten in het kort:
• Recht op inzage, u heeft het recht gegevens die TDvenlo van u bewaart in te zien. U kunt hiervan een
kopie krijgen.
• Recht op rectificatie en aanvulling. Zijn de gegevens die TDvenlo van u heeft onjuist of onvolledig? Dan
heeft u recht op een rectificatie en/of aanvulling hiervan.
• Recht op vergetelheid. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen en niet verder te laten
verwerken wanneer de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij
zijn verzameld of verwerkt. U heeft ook het recht om vergeten te worden wanneer u uw toestemming
hebt ingetrokken of (een geslaagd) bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens.
• Recht op dataportabiliteit, ofwel het recht om uw persoonsgegevens eenvoudig over te kunnen dragen. U
heeft het recht om de digitale persoonsgegevens te ontvangen die Hackerspace TDvenlo van u heeft, op
zo’n manier dat u deze eenvoudig kunt overdragen aan een derde.
• Recht op beperking van de verwerking, gegevens die bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaarplicht
(nog) niet verwijderd mogen worden, kunnen bij bezwaar of beroep op vergetelheid onder deze
beperkingvallen. De gegevens worden (nog) niet verwijderd, maar mogen ook niet meer verder verwerkt
worden.
• Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, als hackerspace TDvenlo uw gegevens zou
gebruiken voor direct marketing, dan heeft u het recht hier bezwaar tegen aan te tekenen. Dit recht geldt
in andere gevallen ook bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een
menselijke blik bij besluiten. Dat betekent dat uw persoonsgegevens niet puur op basis van
geautomatiseerde processen worden beheerd.
Beveiliging gegevens
Gegevens die op papier zijn verstrekt (inschrijfformulieren e.d.), worden in de verenigingsruimte bewaard in een
afgelsoten kast. Bestuursleden hebben hiervan een sleutel en kunnen de gegevens binnen de verenigingsruimte
inzien.
Digitale gegevens zijn ten minste beveiligd opgeslagen met toegang via een gebruikersnaam en wachtwoord.
Deze gegevens worden niet opgeslagen bij dienstverleners buiten de Europese Unie.

