Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen
Belangrijke mededeling aan onze leden
Nijmegen, 14 februari 2022
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder
de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Ook voor verenigingen als de onze is
deze wet van toepassing. Het is van belang dat er duidelijke afspraken gelden over wat er met de
gegevens gebeurt, wie toegang heeft tot de gegevens en wie verantwoordelijk is.
De uitgangspunten van ons privacy-beleid zijn verwoord in het “PRIVACY STATEMENT van Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen”. De actuele versie van dit privacy-statement is te vinden op de
website van onze vereniging.
Bij toetreding worden gegevens gevraagd om te kunnen toetsen of een kandidaat-lid in beginsel als
vrijwillige buurtbuschauffeur dienst mag doen. Daarnaast zijn ook gegevens nodig voor de medische
keuring conform de Wet personenvervoer 2000 die nodig is om als vrijwillige buurtbuschauffeur
dienst te mogen doen. Alle gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de bestuursleden van de vereniging, met uitzondering van de medische gegevens. Deze medische gegevens berusten uitsluitend
bij de keuringsarts. Bij de vereniging is alleen bekend of de (aspirant) buurtbuschauffeur medisch is
goedgekeurd.
Het bestuur zal nooit zonder instemming van betrokkene de onder hen berustende gegevens delen
met derden.
De gegevens worden in het algemeen digitaal tussen het bestuur en de leden gedeeld en opgeslagen. De bestuursleden beschikken over computers die met de gebruikelijke beveiligings-software
uitgerust zijn. Het bestuur verwacht dat ook van de leden van de vereniging. De website van vereniging is ook tegen datalekken beschermd, maar dat kunnen we niet voor 100% garanderen.
Een deel van de gegevens is ook voor andere leden toegankelijk omdat dit gemakkelijk is om medeleden te kunnen bereiken als je een dienst wilt ruilen, etc. Deze gegevens zijn alleen voor leden via
een inlog met wachtwoord toegankelijk via de website van de vereniging. Ook worden een deel van
deze gegevens verspreid aan degene die de verjaardagskaarten verzorgt en aan degene die de kledinguitgifte verzorgt.
De ledenlijst is echter strikt vertrouwelijk, de gegevens van de ledenlijst mogen niet worden gedeeld
met derden.
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De gegevens die zijn opgeslagen zijn:
gegeven
Voornaam:
Achternaam:
Aanspreektitel
Geboortedatum
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon (vast):
Telefoon (mobiel):
E-mailadres:
Profielfoto:
IBAN-rekeningnummer:
Rijbewijs, nummer en geldig tot:
Medische keuringsdatum en geldig tot
Datum in/uit dienst

ledenlijst
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja

besloten deel van de website
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee

Daarnaast zijn op de website van de vereniging ook nog foto's van evenementen te vinden.
Ook deze zijn alleen te zien door leden met een inlog en wachtwoord.
De gegevens worden verwijderd als de vereniging wordt verlaten en/of op een gemotiveerd verzoek. Alleen de naam, adresgegevens en datum van beëindiging van het lidmaatschap blijven in het
archief van de vereniging bewaard.
Het is de intentie van Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen om zich zo goed als mogelijk aan de
nieuwe AVG te houden en jullie gegevens te beschermen.
We willen jullie vragen of je akkoord kunt gaan met het gevoerde beleid en vragen jullie om onderstaande strook in te vullen, te dateren en ondertekend (al dan niet via e-mail) terug te sturen naar
de secretaris van onze vereniging.

--------------------------------------

Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………………………………. ,
lid van Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen, verklaart hierbij in te stemmen met het door de vereniging gevoerde privacy-beleid en stemt in met het vastleggen van de genoemde gegevens van
betrokkene.
(plaats)

…………………………………………………………………………………………………………………….

(datum)

…………………………………………………………………………………………………………………….

(handtekening)

…………………………………………………………………………………………………………………….

Deze strook s.v.p. invullen en per omgaande terugsturen naar onze secretaris:
Frans Derks, Valendrieseweg 35, 6602 GH Wijchen
of via e-mail naar : pz.buurtbus.rvn@outlook.com
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