
Graag willen we u op de hoogte brengen van de wijze waarop Natuurgroep Gestel omgaat met 
persoonsgegevens – conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).

Opslag en verwerking van gegevens
Natuurgroep Gestel gebruikt persoonsgegevens voor de uitvoering van de aanvraag van informatie 
of diensten; we informeren over projecten en de algemene werkwijze van Natuurgroep Gestel. We
delen persoonsgegevens nooit met derden.

Bij het afsluiten van het lidmaatschap van Natuurgroep Gestel worden gegevens verzameld die
noodzakelijk zijn voor het tegemoetkomen aan bovenstaande. De secretaris beschikt over naam,
adresgegevens, telefoonnummer en emailadres, tevens de aanvangsdatum van het lidmaatschap.
Deze gegevens worden zorgvuldig en veilig bewaard. De penningmeester is de enige die tevens
bankgegevens - veilig - heeft opgeslagen.

Als er post of mailing wordt uitgedaan om onze leden te informeren over een activiteit of nieuws
anderszins gerelateerd aan onze vereniging, wordt geput uit het adressen- dan wel emailbestand. U
kunt te allen tijde aangeven om niet langer per post dan wel email geïnformeerd te worden.
Bij beëindiging van het lidmaatschap verwijderen wij uw gegevens uit ons ledenbestand en op uw
verzoek tevens uit ons archief. Bij het onverhoopt opheffen van de vereniging zullen alle gegevens
worden vernietigd.

Vanaf de ingangsdatum van de AVG (25 mei 2018) streven we bij het verwerken van 
beeldinformatie naar toestemming van de afgebeelde personen. Bij gebruik uit ons bestaande 
archief is het niet altijd mogelijk de afgebeelde personen of herkomst te achterhalen. Mocht u 
onheus gebruik signaleren, laat het dan ons secretariaat weten.

Op elk moment is het mogelijk inzage te vragen in de gegevens die wij over u hebben verzameld en
deze te laten corrigeren of verwijderen. Dat verzoek kunt u indienen bij het secretariaat (zie 
gegevens op onze website: https://natuurgroepgestel.nl/ en voorin ons ledenblad Gestel Groen!).

Voor de werkgroepen en commissies laten wij het aan de individuele deelnemers om hun gegevens
(naam, adres, telefoonnummer) al dan niet onderling te delen. Wij adviseren om een ieder altijd na-
drukkelijk de keuze voor te leggen al dan niet voornoemde gegevens uit te wisselen; te allen tijde
blijft het recht bestaan om uw gegevens te laten verwijderen.

Bij deze verzoeken we een ieder die vragen of wensen heeft met betrekking tot onze verwerking
van persoonsgegevens zich te melden. Zonder tegenbericht gaan wij er van uit dat u zich in boven-
staand beleid kunt vinden en zullen we - zorgvuldig - met persoonsgegevens om blijven gaan.

Bestuur Natuurgroep Gestel

https://natuurgroepgestel.nl/

