
Privacybeleid

Ook Volkstuinvereniging Dijkweg moet voldoen aan de nieuwe Europese 

privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze 

wet bepaalt dat de vereniging de persoonsgegevens en de privacy van haar leden

moet beschermen en daartoe maatregelen moet nemen zoals die in de AVG zijn 

benoemd. Voor ons betekent dit:

• een privacykader (zie hieronder)

• een register waarin persoonsgegevens worden verwerkt

• een register van datalekken

• dat de rechten van betrokkenen kunnen worden uitgeoefend

• en dat het principe privacy by design is ingevoerd, een privacy impact 

analyse, een verwerkersovereenkomst gemaakt kan worden en een 

functionaris gegevensbescherming is aangesteld.

Volkstuinvereniging Dijkweg voldoet aan deze eisen. De voorzitter, Aart Tijhof, is 

de functionaris gegevensbescherming (FG). Hij is professioneel FG en volledig 

gecertificeerd Certified Data Protection Officer (CDPO). Heeft u vragen of wilt u in

contact treden met de FG? Mail naar privacyvolkstuin@ziggo.nl.

Privacykaders voor Volkstuinvereniging Dijkweg

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Volkstuinvereniging Dijkweg is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en 

handhaven van het privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende 

wettelijke kaders:

• Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen 

door een Europese verordening: de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG).

• Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Uitgangspunten

Volkstuinvereniging Dijkweg gaat op een veilige manier met persoonsgegevens 

om en respecteert de privacy van betrokkenen. Volkstuinvereniging Dijkweg 

houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en 

zorgvuldige wijze verwerkt.
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Grondslag en doelbinding

Volkstuinvereniging Dijkweg zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden 

verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige 

grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Volkstuinvereniging Dijkweg verwerkt alleen de persoonsgegevens die 

noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Zij streeft naar minimale 

gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens 

verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van 

persoonsgegevens kan nodig zijn om werkzaamheden goed te kunnen uitoefenen 

of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Volkstuinvereniging Dijkweg gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en 

behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door 

personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze 

gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt zij voor passende beveiliging van 

persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van 

verwerking van persoonsgegevens, maakt Volkstuinvereniging Dijkweg afspraken

over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen, tenzij de afspraken 

in een lex specialis zijn vormgegeven (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Deze 

afspraken voldoen aan de wet en er wordt voor zorggedragen dat deze actueel 

zijn.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, 

wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel 

mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in 

verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

Volkstuinvereniging Dijkweg honoreert alle rechten van betrokkenen.



Volkstuinvereniging Dijkweg voldoet aan eisen gesteld in AVG

Register van verwerkingen (artikel 30, AVG)

Volkstuinvereniging Dijkweg heeft een register van alle verwerkingen waarvan zij 

de verwerkingsverantwoordelijke is. Het register bevat een beschrijving van wat 

er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden 

gebruikt, namelijk:

• de naam van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de 

gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke

• de doelen van de verwerking

• een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij behorende 

betrokkenen

• een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens

• een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land 

of internationale organisatie

• de termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden 

gewist.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (artikel 35, AVG)

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) worden de effecten en 

risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming 

van de privacy.

Aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) (artikel 37 

t/m 39, AVG)

Volkstuinvereniging Dijkweg heeft een FG aangesteld. De FG is betrokken bij alle 

aangelegenheden die verband houden met de bescherming van 

persoonsgegevens. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de

implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de richtlijnen op het 

gebied van privacy. De contactgegevens van de FG zijn: 

privacyvolkstuin@ziggo.nl. 

Datalekken (artikel 33, 34, AVG)

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van 

derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben.

Disclaimer

Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige 

privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare 

wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden 

aan dit document.
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