Info AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)
Beste leden,
Net als alle verenigingen en stichtingen houdt ook Stichting Gemeenschaps Belangen
Limbricht persoonlijke gegevens bij van haar leden. In deze brief leggen we uit welke
gegevens we van u bijhouden, met welk doel, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe lang
we deze gegevens bewaren.

Welke gegevens houden we van u bij?
We houden de volgende gegevens van u bij: naam en adresgegevens van de
bestuursleden van de aangesloten verenigingen, en indien u dit heeft doorgegeven:
telefoonnummer, e-mail.

Met welk doel houden we deze gegevens bij?
We houden deze gegevens bij:
•

Om informatie over evenementen aan u te doen toekomen

•

Om te publiceren in het jaarlijkse kerstnummer van het “Contactblad”

•

Contact met u op te nemen

•

Voor de registratie van de leden administratie en contributie

•

Voor algemene informatie nut van alle aangesloten verenigingen

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
Iedereen die de website bezoekt en/of geabonneerd is op het “Contactblad”, heeft
toegang tot het overzicht van de bovengenoemde persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
We bewaren deze gegevens zolang u lid blijft, en tot maximaal een jaar nadat uw

lidmaatschap is opgezegd. Indien u dit aangeeft zullen we de gegevens per direct uit
onze bestanden verwijderen. Tevens kunt u bij het bestuur vragen om inzicht te
krijgen welke gegevens we van u hebben vastgelegd.
Verantwoordelijkheid van de gegevens.
De Stichting Gemeenschapsbelangen Limbricht publiceert uitsluitend de aan haar
verstrekte gegevens van de bestuursleden van de aangesloten verenigingen, en is
zelf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens.
De aangesloten verenigingen dienen zelf de gegevens op juistheid te controleren en
terstond, wijzigingen door te geven via mail of per post.
Wilt u geen gegevens meer gepubliceerd hebben dan kunt u dit per mail of post
aangeven, de gegevens zullen dan terstond verwijderd worden.

Vragen?
Heeft u nog vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, of
rechtstreeks met het bestuurslid, en beheerder van deze site, Marcel Vleeshouwers,
06-54225110

