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Privacy Policy Volkstuindersvereniging Mariahoeve 

Volkstuindersvereniging Mariahoeve hecht veel waarde aan de bescherming van de per-

soonsgegevens van de leden en van andere betrokkenen bij de vereniging. In dit Privacy 

Policy Protocol bepaalt het bestuur van de vereniging hoe de vereniging omgaat met door 

en binnen de vereniging geregistreerde persoonsgegevens. Volkstuindersvereniging Maria-

hoeve houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Dit brengt met zich mee dat het bestuur in ieder geval: 

• persoonsgegevens van leden en andere betrokkenen alleen opslaat en verwerkt in over-

eenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en de soorten per-
soonsgegevens waar het om gaat zijn beschreven in dit protocol; 

• verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• in ieder geval die persoonsgegevens opslaat en verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uit-

voering van bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden en van verplichtingen van de ver-

eniging jegens andere rechtspersonen, zoals bepaald door de statuten en het huishoudelijk 

reglement van de vereniging en door de huurovereenkomst tussen de vereniging en de 
Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen; 

• voor iedere andere verwerking om uitdrukkelijke toestemming van leden vraagt voor leve-
ren van gegevens en verwerking van persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen neemt zodat de beveiliging van per-

soonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, anders dan waar dit nodig is voor 

de uitvoering van bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden en verplichtingen zoals bo-
ven bedoeld, tenzij met uitdrukkelijke toestemming per geval; 

• op de hoogte is van de rechten van de leden omtrent hun persoonsgegevens, de leden 

over deze rechten informeert en de leden vraagt deze ook zelf te respecteren jegens andere 

leden en andere betrokkenen bij de vereniging. 

Volkstuindersvereniging Mariahoeve is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van 

de persoonsgegevens van de leden en andere betrokkenen, zoals vrijwilligers die binnen de 

vereniging actief zijn. Het bestuur dient te allen tijde vragen over dit Privacy Policy Protocol 

te beantwoorden of klachten van leden of andere betrokkenen over de toepassing ervan in 

behandeling te nemen. Vragen en klachten kunnen worden gericht aan: 

Volkstuindersvereniging Mariahoeve 

T.a.v. het bestuur 

Postbus 91411 

2509 EA Den Haag 

of 

Per e-mail: info@vtvmariahoeve.nl 
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OPSLAG, BEWARING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens van leden, verenigingskandidaat-leden en betrokkenen zoals vrijwilligers 

worden door Volkstuindersvereniging Mariahoeve opgeslagen en verwerkt ten behoeve van 
de volgende doeleinden: 

 Het bijhouden van het register van leden, verenigingskandidaat-leden, ereleden, le-

den van verdienste, ondersteunende leden, geregistreerde partners en anderen die 

binnen de vereniging actief zijn als vrijwilliger; 

 Het bijhouden van de verenigingswachtlijst en de ruillijst;  

 Het uitvoeren van alle verdere verplichtingen en taken op grond van de statuten en 

het Huishoudelijk Reglement, waaronder de inning van contributies, de verzending 

van convocaties en andere bescheiden voor de Algemene Vergadering, de bepaling 

van de toegang tot de Algemene Vergadering en andere vergaderingen van organen 

van de vereniging, de uitvoering van reglementaire controles, de correspondentie 

over de uitkomsten van deze controles en de vastlegging van de uitkomsten hiervan 

en van eventuele afspraken ter zake; 

 Het bijhouden van het lidmaatschap van commissies en de uitoefening van hun taak 

voor deze commissies; 

 Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere informatie ten behoeve 

van de leden en andere betrokkenen; 
 De tuinbeurtenroosters en de correspondentie bij niet voldoen aan de tuinbeurten. 

Voor de bovenstaande doelstellingen worden van de leden en andere betrokkenen de vol-
gende persoonsgegevens gevraagd: 

• Voornaam; 

 Tussenvoegsel; 

 Achternaam; 

 Adresgegevens; 

 Telefoonnummer; 

 E-mailadres; 

 Geslacht; 

 Geboortedatum; 

 Alleen van bestuursleden een afschrift van een geldig identiteitsbewijs en andere do-

cumenten in verband met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

Het bestuur bewaart verder de volgende aan de persoonsgegevens gerelateerde en tot de-

zen te herleiden gegevens uitsluitend voor gebruik bij uitoefening van zijn taken en voor de 
duur hiervan: 

 De aanmeldingsformulieren met de daarop aangetekende informatie zolang het ver-

enigingskandidaat-lidmaatschap en lidmaatschap duren; 

 De overeenkomsten van ingebruikneming en de daarop aangetekende informatie; 

 Aantekeningen van gesprekken met leden in verband met de uitoefening van be-

stuurstaken en stukken in verband daarmee, zoals -afschriften van- brieven en 

email-berichten; 

 Eventuele schriftelijk vastgelegde afspraken met een lid en 

 Bescheiden in verband met de toepassing van het Bouwreglement en het Taxatiere-

glement, waaronder het afschrift van verleende bouwvergunningen (omgevingsver-

gunningen) en gegevens over de kostprijs van de op tuin aanwezige opstallen. 
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VERSTREKKING AAN DERDEN 

De gegevens die aan het bestuur zijn verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien 

dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit betreft in 

ieder geval de levering van gegevens van lidmaatschap en verenigingskandidaat-
lidmaatschap aan de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen en aan het AVVN. 

Het bestuur verstrekt nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee hij geen verwerkers-

overeenkomst heeft afgesloten, met uitzondering van de Haagse Bond en het AVVN voor 

zover het gaat om gegevenslevering als bepaald in de statuten, het huishoudelijk reglement 

en de huurovereenkomst.  

Uitzondering hierop is een evt. wettelijk verplichte en wettelijk toegestane gegevensleve-

ring. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) ge-

gevens bij het bestuur opvraagt. In een dergelijk geval dient het bestuur medewerking te 

verlenen en is hij verplicht deze gegevens af te geven. 

 

Met andere partijen (verwerkers) maakt het bestuur in de verwerkersovereenkomst de no-

dige afspraken om de beveiliging en geoorloofd gebruik van persoonsgegevens te waarbor-

gen. Tevens kan het bestuur persoonsgegevens delen met derden indien het lid of andere 

betrokkene hem hier per geval en schriftelijk (waaronder per e-mail) toestemming voor 

geeft. 

Het bestuur verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de 
Europese Unie. 

 

MINDERJARIGEN 

Het bestuur verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen. 

 

BEWAARTERMIJN 

Volkstuindersvereniging Mariahoeve bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzake-
lijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

BEVEILIGING 

Het bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om per-

soonsgegevens van leden en andere betrokkenen te beschermen tegen onrechtmatige ver-
werking. Hiervoor zijn in ieder geval de volgende maatregelen genomen: 

• Alle personen die op grond van taken volgens Statuten en Huishoudelijk Reglement van 

Volkstuindersvereniging Mariahoeve van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn ge-

houden aan gebruik hiervan uitsluitend ten behoeve van deze taken en aan geheimhouding 
van deze gegevens buiten uitoefening van deze taken. 

• Gegevens zijn digitaal opgeslagen in afdoende beveiligde bestanden, of worden schriftelijk 

bewaard in een afgesloten kast in het afgesloten kantoor in het verenigingsgebouw. Het 

bestuur bepaalt en bewaakt de toegang tot deze bestanden en schriftelijk bewaarde gege-

vens aan de hand van de uit te voeren taken op grond van Statuten en Huishoudelijk Re-
glement.  
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• Het bestuur anonimiseert verwerkte gegevens indien bekendheid van persoonsgegevens 

voor specifieke taken en doelen niet noodzakelijk is, en zorgt voor de encryptie van per-
soonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

• Het bestuur zorgt voor afdoende beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze 
te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

• Het bestuur test en evalueert regelmatig de maatregelen op grond van dit protocol; 

• De leden en andere betrokkenen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming 

van persoonsgegevens en over de werking van dit protocol. Het protocol is ter inzage op de 

website van de vereniging. 

 

RECHTEN OMTRENT PERSOONSGEGEVENS 

 Ieder lid en andere betrokkenen als in dit protocol bedoeld heeft recht op inzage van 

de persoonsgegeven welke volgens dit protocol van hem of haar zijn verstrekt en 

opgeslagen, op rectificatie van onjuistheden in opgeslagen persoonsgegevens en op 

verwijdering van gegevens die in strijd met de bepalingen in dit protocol zijn opge-

slagen en/of verwerkt. Verwijderde gegevens worden aan hem of haar overgedragen 

of volgens afspraak vernietigd. 

 Ieder lid of andere betrokkene heeft recht op informatie over de verwerking van door 

hem verstrekte persoonsgegevens en aan die persoonsgegevens gerelateerde infor-

matie. 

 Tevens kan een lid of andere betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het bestuur of door één van de ver-

werkers volgens overeenkomst met het bestuur. Het bestuur is gehouden tot een 

transparante behandeling van en besluit op dit bezwaar. 

 

OVERGANGSBEPALINGEN 

Persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt vóór 25 mei 2018 worden geacht overeenkom-

stig de toen geldende wet- en regelgeving te zijn opgeslagen en verwerkt. Vanaf 25 mei 

2018 is verdere bewaring en verwerking van deze gegevens onderworpen aan de bepalin-
gen in dit protocol. 

Hij of zij die op 25 mei 2018 reeds lid van de vereniging was, of anderszins bij de vereniging 

betrokken, wordt geacht te hebben ingestemd met de opslag en verwerking van zijn of haar 

persoonsgegevens vóór 25 mei 2018, en met de verdere opslag en verwerking overeen-
komstig dit protocol na 25 mei 2018. 

Vanaf 25 mei 2018 worden nieuwe leden van de vereniging bij ondertekening van de over-

eenkomst tot ingebruikname geïnformeerd over dit protocol en in hoofdlijnen over de strek-

king hiervan en over hun rechten en verplichtingen op grond van dit protocol. Met de onder-

tekening van de overeenkomst tot ingebruikname stemt een nieuw lid in met de opslag en 
verwerking van zijn of haar persoonsgegevens overeenkomstig dit protocol. 

Andere betrokkenen, zoals vrijwilligers, worden bij het aangaan van hun betrokkenheid bij 
de vereniging globaal in dezelfde zin geïnformeerd. 

Protocol vastgesteld door het bestuur van Volkstuindersvereniging Mariahoeve te ’s Graven-

hage op 25 mei 2018. 


