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Van het bestuur 
Betreft: privacy statement Volkstuinvereniging Linnaeus in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Inventarisatie bewaarde gegevens bij Volkstuin Vereniging Linnaeus 

1. De bewaarde gegevens zijn verkregen van de (kandidaat) leden zelf. 
2. Gegevens van inwonende kinderen jonger dan 16 jaar worden alleen na schriftelijke toestemming ouder(s) /voogd opgenomen in 

ledenlijst. 
3. Volkstuin Vereniging Linnaeus bewaart alleen gegevens waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat zij een verenigingsdoel dienen. 
4. De bewaartermijn is maximaal 6 jaar na het verbreken van de relatie of zoveel langer of korter als de wet verlangt. De basale NAW 

gegevens kunnen voor altijd bewaard blijven, want deze vormen een onderdeel van de historie van Volkstuin Vereniging Linnaeus. 
5. Slechts de basale NAW gegevens worden per vak ook aan de betreffende vak vertegenwoordiger verstrekt. Deze zijn geïnstrueerd in het 

veilig omgaan met deze gegevens. 
6. De papieren gegevens worden in een archief achter slot en grendel in de bestuurskamer bewaard. Deze zijn alleen toegankelijk voor het 

Bestuur en de commissie leden Verkoop. 
7. De digitale gegevens worden bewaard in de Cloud en op een lokale  back-up NAS en zijn alleen na invoeren gebruikersnaam/ wachtwoord  

op de computer, gebruikersnaam/wachtwoord Cloudapplicatie  en wachtwoord op het Excel werkblad ter inzage voor en te wijzigen door 
het Dagelijks bestuur en 2 administratief ondersteunende vrijwilligers. De leveranciers van deze diensten voldoen aan alle 
certificeringseisen in het kader van de AVG. Hun privacy statements zijn in ons bezit. 

8. Alle betrokken vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
9. Alle betrokken (kandidaat) leden  worden op de hoogte gebracht welke gegevens Volkstuin Vereniging Linnaeus van hen bewaart en 

waarom. Volkstuin Vereniging Linnaeus verzoekt hen -voor zover nodig- om toestemming om deze gegevens te mogen bewaren cf. deze 
regeling. 

10. Betrokkenen krijgen op hun verzoek inzage in hun bewaarde gegevens en zij kunnen verzoeken bepaalde of alle gegevens te verwijderen, 
met uitzondering van die gegevens die Volkstuin Vereniging Linnaeus minimaal nodig heeft om de relatie te onderhouden of die Volkstuin 
Vereniging Linnaeus wettelijk verplicht is te registreren (bijv. ledenlijst). 

11. Volkstuin Vereniging sluit met derden, die ledengegevens van haar ontvangen een verwerkingsovereenkomst  in het kader van de AVG af.  
Denk daarbij aan de verzekeringsmaatschappij, het accountantskantoor en de Nieuwsbrief verzender Laposta. Zij ontvangen slechts die 
gegevens die nodig zijn om hun dienst te kunnen leveren. 
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V 

AVG Gegevens verzamelingen leden kandidaatleden oud-leden externe leveranciers 
          contacten   

soort vak en tuinnummer x   x     

gegevens kandidaatslidnummer   x       

die naam, adres, woonplaats x x x x x 

bewaard partner/inwonende kinderen x x       

worden familieleden, relaties tbv. calamiteiten x         

  lid sinds x         

  geboorte datum x x       

  telefoon x x   x x 

  email x x   x x 

  bankrekeningnummer x x     x 

  betalingen aan/van Linnaeus x x     x 

  tuindiensten x         

  sleutelnummers x         

  beroep x x       

  functie in vereniging x         

              

redenen ledenlijst vereniging x x       

om te  uitvoering huur/koop contract x       x 

bewaren uitvoering statuten, reglementen x x       

  Nieuwsbrief Linnaeus x x   x   

  uitvoering certificering         x 

  uitvoering onderhoudscontract         x 

  verwerkingsovereenkomsten x x       

              

 


