
Privacyverklaring 

Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan (PB EHER) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen 

we ten behoeve van: 

1.  Het functioneren van de vereniging zoals: 

 - het bijhouden van het ledenregister 

 - het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering 

 - het versturen van contributiefacturen 

2. Het behartigen van de belangen van de leden, zoals: 

 - het verzenden van een nieuwsbrief, Buurtschopp’n Kraantie, facebook en website 

 - het delen van kennis en ervaringen 

 - het verzenden van uitnodigingen voor themabijeenkomsten en activiteiten 

3. Het onderhouden van relaties met belangstellenden, zoals: 

 - het toezenden van de nieuwsbrief, zulks met toestemming van de geadresseerde 

 - het uitwisselen van informatie 

4. Voor de publicatie en verslaglegging van verenigingsactiviteiten, zoals: 

 - het nemen van foto’s voor het Buurtschopp’n Kraantie, op facebook of op de website.  

Afhankelijk van het doel verzamelt PB EHER de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, 

adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN rekeningnummer.  

De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt 

niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. 

PB EHER verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitbesteding van 

activiteiten. De persoonsgegevens worden dan op voorwaarde van vertrouwelijkheid en eenmalig 

gebruik ter hand gesteld en conform wetgeving wordt privacy geborgd. 

Bij bezoek aan onze website www.plaatselijkbelang.com worden geen cookies geplaatst. Het bestuur 

van PB EHER is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking wordt 

uitgevoerd door de penningmeester. 

Leden van PB EHER hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te 

laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met onze secretaris.  
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Beste buurtgenoot en lid, 

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan, maar afgelopen voorjaar  zijn de nieuwe privacy regels in werking 

getreden. Deze regels gelden ook voor de vereniging van Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en 

Rhaan. Vanuit praktische overwegingen gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft  voor het gebruik 

van uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan uw privacy in onze communicatie en gaan 

uiterst zorgvuldig om met uw gegevens.  

Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan gebruikt de gegevens die u in het verleden heeft 

opgegeven voor het versturen van onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor activiteiten, 

contributiefacturen en het Buurtschopp’n Kraantie. Zonder tegenbericht van uw kant, gaan wij ervan 

uit dat u het gebruik van uw persoonsgegevens accepteert.  

Geen toestemming 

Wenst u niet langer toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Zet dan een 

vinkje in het vakje hieronder: 

□ Geen toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevensgegevens 

en vul hieronder uw persoonsgegevens in:  

Voornaam 

Achternaam 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

IBAN rekeningnummer 

 

Door het zetten van het vinkje en het invullen van uw persoonsgegevens verzoekt u het Plaatselijk 

Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan om deze gegevens te wissen. Wij zullen uw gegevens na 

ontvangst van dit verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen. U bent niet langer lid van 

het Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan en ontvangt geen informatie meer.  
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