Privacybeleid Winandusmarkt Catsop

De organisatie van de “Winandusmarkt Catsop” is in handen van “de Werkgroep
Winanduscommissie” ( in het vervolg van dit document “Werkgroep Winandus”) en geschiedt
onder auspiciën en verantwoordelijkheid van de Buurtvereniging Catsop. In de werkgroep
zijn 4 leden van het Bestuur Buurtvereniging Catsop vertegenwoordigd. De Werkgroep
Winandus kan persoonsgegevens van en over u verwerken, doordat u gebruik maakt van of
deelneemt (ook als bezoeker) aan de Winandusmarkt Catsop, en/of omdat u deze zelf bij het
invullen van een contactformulier, of inschrijvings- of deelnameformulier op de website aan
de Werkgroep Winandus heeft verstrekt.
Wij kunnen de navolgende persoonsgegevens van u verwerken nadat u via contactformulier
of verzoek tot deelname naam, email, adres, telefoonnummer, eventuele website of foto’s
van uw werk hebt verstrekt.
-

Uw voornaam, initialen, achternaam

-

Uw adresgegevens

-

Uw telefoonnummer

-

Uw e-mailadres

-

Uw IP-adres

-

Uw foto

-

Betaalgegevens (IBAN: na inschrijving)

De Werkgroep Winandus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail en/of
per post contact met u op te kunnen nemen. Uw foto kan worden gebruikt om een actie op
de website onder de aandacht te brengen.
We hebben deze gegevens nodig om de markt te kunnen organiseren en zullen deze ook
alleen daarvoor gebruiken. We gebruiken uw gegevens voor de volgende onderdelen:


Secretarieel



Organisatorisch



Facilitair



Financiële administratie



Promotie

Daarnaast kan de Werkgroep uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst als deelnemer aan een door ons
georganiseerde activiteit. (we hebben tot nu geen andere activiteiten, maar het zou
kunnen…)


De Werkgroep Winandus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.



De Werkgroep Winandus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.



De Werkgroep Winandus maakt gebruik van de diensten van de volgende bedrijven:
voor betalingsverkeer (Regiobank vestiging Elsloo) .



Voor registratie/ eigen gebruik worden gegevens ingevoerd in een excel-spreadsheet
die door een 3-à 4-tal leden van de werkgroep gedeeld wordt via DROPBOX.



Volgens de informatie die deze organisaties in hun privacy-verklaringen geven,
worden klant- en betalingsgegevens door hen behandeld conform de eisen die
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.



U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@buurtverenigingcatsop.nl.
Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.



De Werkgroep Winandus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de
Winandus Markt Catsop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.



Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de
Werkgroep Winandus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via
info@winandusmarktcatsop.nl

