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PRIVACYVERKLARING ATV UTRECHT-ZUID 
versie : november 2018 

ATV Utrecht-Zuid hecht veel waarde aan het juist gebruik en bescherming van 
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we zo duidelijk mogelijk aangegeven 
hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens. ATV Utrecht-Zuid is hierbij gebonden 
aan geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere het volgende in: 

• de vereniging verwerkt de persoonsgegevens van de leden alleen in 
overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt; welke gegevens worden 
verwerkt en met welk doel wordt verder in deze verklaring beschreven, 

• er worden enkel gegevens verwerkt welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor 
ze zijn verzameld, 

• de vereniging kan helder aangeven wat de wettelijke grondslag is op basis waarvan 
gegevens worden verwerkt, 

• er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, 

• we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft dan 
kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring. 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN VAN ATV UTRECHT-ZUID 

Persoonsgegevens van (tuin)leden van ATV Utrecht-Zuid worden verwerkt ten behoeve van 
de volgende doelstelling(en): 

Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met leden. Hieronder valt: 

• het voeren van de ledenadministratie, 
• het voeren van de financiële administratie, 
• het organiseren van de tuindiensten, 
• het voeren van tuin- en bouwschouwen, 
• het beheer van collectieve verzekeringen en de verwerking van schademeldingen, 
• het organiseren van ledenvergaderingen, 
• het werven van vrijwilligers voor deelname aan commissies of het uitvoeren van 

andere taken 
• het ter beschikking stellen van algemene informatie en documenten op het 

besloten gedeelte van de website van ATV Utrecht-Zuid, 
• overige zaken die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de vereniging en het 

tuinlid. 
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Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: 

• De lidmaatschapsovereenkomst tussen ATV Utrecht-Zuid en de tuinleden en het 
daarbij horende Algemeen reglement en de Statuten. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ATV Utrecht-Zuid de volgende 
persoonsgegevens van u vragen en verwerken (vastleggen): 

• Initialen, voornaam, tussenvoegsels en achternaam 
• Geboortejaar 
• Geslacht 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Correspondentieadres, - postcode en woonplaats 
• U-pas gegevens 
• Persoonlijke interesses en (werk)ervaring (i.v.m. samenbrengen vraag en aanbod 

van vrijwilligerstaken) 

Uw persoonsgegevens worden door ATV Utrecht-Zuid verwerkt ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

• Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst 
• Maximaal twee jaar na de datum waarop de afwikkeling van de beëindiging van het 

lidmaatschap is afgerond. Denk hierbij aan nog openstaande financiële 
verplichtingen of andere lopende afspraken. 

• In de financiële administratie volgens wettelijke bewaartermijnen 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF ABONNEES 

Persoonsgegevens van elektronische nieuwsbrief abonnees worden verwerkt ten behoeve 
van de volgende doelstelling(en): 

• Het informeren van personen d.m.v. elektronische nieuwsbrieven 

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: 

• De toestemming die door de ontvanger is gegeven. Deze toestemming kan te allen 
tijde worden ingetrokken. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ATV Utrecht-Zuid de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 

• Initialen, voornaam, tussenvoegsels en achternaam 
• Geslacht 
• E-mailadres 
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Uw persoonsgegevens worden door ATV Utrecht-Zuid verwerkt ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

• Zolang de persoon is aangemeld voor elektronische nieuwsbrieven. 

VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR DERDE PARTIJEN 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen door derde partijen worden verwerkt indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo worden er 
persoonsgegevens doorgegeven aan het Algemeen Verbond van 
Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) i.v.m. het AVVN-lidmaatschap. 

Verder maken wij gebruik van diensten van derde partijen voor: 

• Het hosten van de website, inclusief het besloten deel voor leden 
• Het samenstellen en verzenden van elektronische nieuwsbrieven 
• Het beveiligd online opslaan van documenten 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw 
persoonsgegevens te waarborgen. Dergelijke overeenkomsten worden alleen gesloten 
met partijen binnen de EU die onder de gezamenlijke Europese privacywetgeving (AVG) 
vallen. 

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 in 
het kader van een 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. 

LEGITIMATIE BIJ LIDMAATSCHAP 

Bij het aangaan van het lidmaatschap kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Van 
identiteitsbewijzen worden geen nummers vastgelegd of kopieën gemaakt. 
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INFORMATIEBEVEILIGING 

De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we 
onder andere de volgende maatregelen genomen: 

• Alle bestuursleden en door het bestuur aangewezen vrijwilligers die namens ATV 
Utrecht-Zuid van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan, 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op informatiesystemen, 
• We evalueren regelmatig onze maatregelen, minimaal één maal per jaar in een 

bestuursvergadering 
• Bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

U heeft het recht om de genoemde persoonsgegevens die we van u hebben ontvangen in 
te zien en zo nodig te rectificeren. 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. U heeft altijd het recht een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het 
gebied van privacybescherming. 

VRAGEN 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem 
dan contact met ons op! 

CONTACT 

ATV Utrecht-Zuid 
Oude Liesbosweg 15 
3524 WZ Utrecht 
030-2886665 
voorzitter@atvutrechtzuid.nl 

 


