Terneuzen, januari 2019

Beste bezoekers,

Ingaande 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van
personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan
de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale
bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden
opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.
Ook wij als Parkinson-Inn zijn verplicht om ons aan deze wet te houden en we gaan proberen
dat zo goed mogelijk te doen.
Bij de Parkinson-Inn gaat het om de volgende persoonlijke gegevens van alle leden, die we
van u verkrijgen zodra u zich bij ons aanmeldt en bewaren in onze ledenlijst: naam,
voornaam, tussenvoegsel, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens worden door de werkgroep verzameld en beheerd. Wij bewaren deze
gegevens gedurende de periode dat u bent aangemeld. U kun zich te allen tijde afmelden,
hetzij telefonisch (0115-561507), via de mail (elderson@zeelandnet.nl) of via onze website
(www.parkinsoninnzvl.nl)
Deze gegevens hebben we nodig om als werkgroep goed te kunnen functioneren: om elkaar
te kunnen bereiken (mail, post of telefonisch), om belangrijke berichten aan de bezoekers
door te geven (zoals datum tijdstip, plaats en thema van de Parkinson-Inn), om
vervoersafspraken te kunnen maken, enz.
We moeten kunnen aantonen dat alle bezoekers er mee instemmen dat we hun persoonlijke
gegevens bewaren. Om dat te doen vragen we alle leden hun toestemming middels
akkoordverklaring van deze privacyverklaring.
Ook aan toekomstige nieuwe bezoekers zal dit gevraagd worden.
We rekenen erop dat iedereen zorgvuldig met de gegevens van anderen omgaat en ervoor
zorgt dat deze niet in handen komen van derden. Om er voor te zorgen dat de mailadressen
van de bezoekers niet nodeloos verspreid worden zullen deze niet zichtbaar zijn bij de
ontvangers (adressen worden onder Bcc geplaatst). Mails bestemd voor alle bezoekers
(zoals dat van bijeenkomsten e.d.) zullen alleen door de contactpersoon verstuurd worden
en dan op de hiervoor beschreven wijze.

In deze verklaring vragen we ook de toestemming van de bezoekers voor het plaatsen van
de foto’s, gemaakt tijdens de bijeenkomsten van de Parkinson-Inn, op onze website
www.parkinsoninnzvl.nl
Indien u niet op de foto wilt, kunt u dat aan het begin van elke bijeenkomst aan de kassa/ bij
binnenkomst kenbaar maken.
De werkgroep hoopt jullie op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben en rekent op
jullie medewerking en begrip.
Namens de werkgroep,
Anneke de Jonge, voorzitter

Akkoordverklaring voor bewaren van persoonlijke gegevens en plaatsen van namen en foto’s op
de website van Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen
Middels het aankruisen van “akkoord privacyverklaring” verklaar ik dat er mee instem dat:
 mijn persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) door de
contactpersoon van werkgroep bewaard en beheerd worden in de ledenlijst.
 er foto’s waarop ik te zien ben op de website www.parkinsoninnzvl.nl geplaatst kunnen
worden.

