
 Privacy Verklaring  

Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert, gevestigd te Baflo, KvK-nr. 40026114  

25-10-2018 

Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze PRIVACY VERKLARING willen we heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw 
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  
Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:    

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type gegevens zijn beschreven in het AVG PRIVACY PROTOCOL; 

 Met uw toestemming, verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die 
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de ledenadministratie en verwerking van 
beeldmateriaal voor informatievoorziening, communicatie en archief; 

 Ieder lid gaat akkoord met het verlenen van toestemming voor verwerking van 
persoonsgegevens met ingang van het moment dat een lid officieel geregistreerd staat in 
de ledenadministratie van Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben in specifieke 
situaties voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 
en deze respecteren;  

 Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven 
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

 
KLACHTEN 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden 
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming.  

Als Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze PRIVACY VERKLARING, of in 
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de 
contactgegevens onder aan dit document.  

Het volledige PRIVACY PROTOCOL van Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert is te vinden 
op onze website.  



Contactgegevens  
Inlichtingen/contact betreffende AVG Protocol: 
Mineke Siemons, secretaris Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert 
Nassaustraat 13, 9953 EH Baflo. 
Telefoon 0595 424854 
email: info@rasbaf.nl 
 
 



AVG VERWERKINGSREGISTER  
 
Groepen van 
personen 

Persoonsgegevens Grondslag verwerking Verwerking Bewaartermijn 

Leden en donateurs Voornaam 
Tussenvoegsel 
Achternaam 
Geboortedatum 
Adres  
Woonplaats 
Telefoonnummer  
E-mailadres 

Lidmaatschapsovereenkomst Ledenbestand  
Inning contributie 
Uitnodigingen voor 
bijeenkomst. 
Informatie  
Communicatie via 
o.a.: 
verslagen/reportages, 
aankondigingen, 
persberichten, 
verenigingswebsite 

Looptijd lidmaat-
schap  
Looptijd donateur-
schap  
Tot overlijden 
Daarna in de 
administratie  
maximaal 7 jaar 

Leden en donateurs - Ledenadministratie 
Contributie inning  

Betaalgegevens in MS 
Excel. 

 

Beheer: Penning-
meester en 
Secretaris.  
Geheimhouding. 
Digitaal systeem 
beveiligd met 
wachtwoord.  
Wachtwoord 
bekend bij 2 
bevoegde personen. 

Sponsoren Subsidie-
verstrekkers 

 

Voorletters  
Tussenvoegsel  
Achternaam  
Telefoonnummer  
E-mailadres  

Overeenkomst/contract 
Schriftelijke bevestiging 

Financiële 
administratie 

Financiële 
administratie, 
maximaal 7 jaar 

Website/Nieuwsbrief Voorletters 
Tussenvoegsel 
Achternaam  
E-mailadres 
Link naar website 

- Als geregistreerd lid 
akkoord    met toestemming 
van plaatsen van foto’s, 
video’s  
- Reportages en archief. 
- Aanmelding nieuwe leden  
- Wijziging 
persoonsgegevens 

-Opslag historisch 
archief.  
-Informatie 
verstrekking.  
-Foto’s, videofilms, 
persoonsgegevens 
alleen verwerking met 
toestemming van 
betrokkenen persoon 
ouder dan 16 jaar.  
Personen jonger dan 
dan 16 jaar met 
toestemming van 
ouders of wettelijk 
bevoegde voogd. 

-Zolang Vereniging 
Dorpsbelangen 
Baflo Rasquert dat 
van belang acht.  
-Tot betrokkenen, 
ouders of wettelijk 
bevoegde voogd 
opdracht geven het 
beeld/video- 
materiaal van de 
site te verwijderen. 
-Beveiligde website 
-Privacy Policy op de 
website -Volledige 
Protocol via link op 
de achterliggende 
pagina website. 

Bestuursleden Voornaam 
Tussenvoegsel 
Achternaam  
Adres  
Woonplaats 
Geboortedatum 
Telefoonnummer  
E-mailadres 

-Bestuursfunctie + registratie    
-Specifieke functie 
vrijwilliger -Hulp diverse 
werkzaamheden 

- Beleidszaken  
- Onderhoud  
-Organisatorische  
activiteiten. 
 -Webhosting  
  

-Voor de periode 
van vier jaar of tot 
beëindiging als 
bestuurslid.  
-Na beëindiging 
overeenkomst.  
-Daarna in de 
administratie 
maximaal 7 jaar.  
Geheimhoudings-
plichtig 

  

 
 



VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE LEDEN EN DONATEURS  
 
Persoonsgegevens van onze leden en donateurs worden door Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert verwerkt 
ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 Administratieve doeleinden; 

 Communicatie en/of uitnodigingen, via o.a.: 
o Verslagen/reportages – Aankondigingen 
o Persberichten 
o Verenigingswebsite 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 Ingeschreven staan in het ledenbestand als lid van of donateur ter herinnering van het lidmaatschapsgeld of 
donateursbijdrage. 

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 

 Voornaam; 

 Tussenvoegsel; 

 Achternaam;  

 Leeftijd; 

 Telefoonnummer;  

 E-mailadres.  
 
Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 Gedurende de looptijd van het lidmaatschap, tot beëindiging lidmaatschap/donateurschap of bij overlijden en 
daarna alleen in de (financiële) administratie voor maximaal 7 jaar.  

 
 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS T.B.V. VAN EEN NIEUWSBRIEF / WEBSITE  
 
Persoonsgegevens van een Nieuwsbrief/Website worden door Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert verwerkt 
ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 Het informeren van de leden, donateurs en geïnteresseerden d.m.v. nieuwsuitingen, uitnodigingen, verslagen 
en ten behoeve van archivering van historisch beeldmateriaal in foto, krantenberichten en videobeelden.  

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 Nieuwsuitingen, Informatie, oproepen en uitnodigingen voor de leden en donateurs en geïnteresseerden van 
Dorpsbelangen Baflo Rasquert en opslag beeldmateriaal van historisch belang.  

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert de volgende 
persoonsgegevens en /of beeldmateriaal van u vragen:  

 Voornaam/voorletters; 

 Tussenvoegsel; 

 Achternaam;  

 E-mailadres.  
 

 Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert plaatst uitsluitend beeld van activiteiten welke in relatie staan tot of 
georganiseerd zijn door Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert. En is van journalistieke, c.q. historische 
aard of heeft informatieve waarde voor Dorpsbelangen Baflo Rasquert.  

 
Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

 Dorpsbelangen Baflo Rasquert plaatst en bewaart, persoonsgegevens van personen, het beeldmateriaal, 
zonder tegenbericht van bezwaar van de betrokken persoon in de nieuwsbrief/website, dorpsblad of andere 
media gedurende de periode zolang Dorpsbelangen Baflo Rasquert dat van belang acht, tenzij er een 



uitdrukkelijk schriftelijk verbod bekend gemaakt is voor publicatie in de nieuwsbrief/website, dorpsblad of 
andere media en/of opslag in het beeldarchief.  

 Personen die zich hebben ingeschreven als lid van Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert en daadwerkelijk 
als lid staan geregistreerd in de ledenadministratie bevestigen hiermee toestemming te verlenen aan 
Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert persoonsgegevens, films, foto’s te verwerken voor de boven 
aangegeven doelen. Dit geldt uitsluitend voor personen van 16 jaar en ouder. Voor personen jonger dan 16 
jaar gaat de ouder of voogd akkoord met het verwerken van persoonsgegevens, films, foto’s etc.  

 In specifieke projecten zal VERENIGING DORPSBELANGEN BAFLO/RASQUERT bij publicatie van beeldmateriaal 
toestemming vragen voor publicatie in de Nieuwsbrief/Website van en zal de wettelijke regels in acht nemen.  

 
Betrokken personen vanaf 16 jaar, of personen tot 16 jaar de wettelijke voogd, hebben het recht Vereniging 
Dorpsbelangen Baflo Rasquert BAFLO terstond opdracht te geven beelden en/of films van de website te 
verwijderen. Daartoe dient u contact op te nemen met:  
 

Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert 
p/a M. Siemons, secretaris Ver. Dorpsbelangen, Nassaustraat 13, 9953 RH Baflo, Tel 0595-42424854.  

 
 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN SPONSOREN/SUBSIDIEVERSTREKKERS 
  
Persoonsgegevens van Sponsoren/Subsidieverstrekkers en/of geïnteresseerde worden door VERENIGING 
DORPSBELANGEN BAFLO/RASQUERT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

 Informatieverstrekking in de vorm van publicatie in de media of gerichte contacten.  
 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, via schriftelijke en/of e-mail toestemming/ bevestiging;  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VERENIGING DORPSBELANGEN BAFLO/RASQUERT de volgende 
persoonsgegevens van u vragen:  

 Voornaam; 

 Tussenvoegsel; 

 Achternaam;  

 Telefoonnummer;  

 E-mailadres.  
 
Uw persoonsgegevens worden door VERENIGING DORPSBELANGEN BAFLO/RASQUERT opgeslagen ten behoeve 
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 Gedurende de periode dat men gezien wordt als een Sponsor/Subsidieverstrekker en/of geïnteresseerde, tot 
7 jaar na een evenement waar de subsidie of sponsoring betrekking op heeft.  

 
 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS  
 
Persoonsgegevens van Bestuursleden en Vrijwilligers worden door Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert 
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 Uitvoering geven aan de functie als bestuurslid en specifieke werkzaamheden als vrijwilliger.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 De verantwoordelijkheden als bestuurslid en als vrijwilliger.  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert de volgende 
persoonsgegevens van u vragen:  

 Voornaam; 

 Tussenvoegsel; 

 Achternaam;  

 Telefoonnummer;  



 E-mailadres; 

 Geboortedatum;  
 
Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 Gedurende de periode dat men een bestuursfunctie heeft bekleed of als vrijwilliger heeft gewerkt en daarna 
alleen in de (financiële) administratie voor maximaal 7 jaar.  

 
 
VERSTREKKING AAN DERDEN  
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.  
 
Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor: 

 Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;  

 Het verzorgen van de financiële en leden administratie; 

 Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan 
andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de 
politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij 
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  
 
Binnen de EU  
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  
 

Minderjarigen  
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven of die als lid is opgegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
voogd. 
  
Bewaartermijn  
Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  
 
Beveiliging  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

 Alle personen die namens Dorpsbelangen Baflo Rasquert van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  

 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;  

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of  technische 
incidenten;  

 We testen en evalueren elk jaar omstreeks 25 mei onze maatregelen;  

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  
 

Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of 
door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten 
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren 
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  



Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u 
altijd het recht deze toestemming in te trekken.  
 
Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact 
met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd 
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het 
gebied van privacybescherming.  
 
Vragen  
Als u naar aanleiding van ons AVG PRIVACY PROTOCOL nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met 
ons op!  
 
Contactgegevens  
Inlichtingen/contact betreffende AVG PROTOCOL:  

 Ver. Dorpsbelangen Baflo Rasquert 

 
MELDPLICHT DATALEKKEN  
De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. De AVG stelt wel strengere eisen aan uw 
eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. U moet alle datalekken 
documenteren. Met deze documentatie moet de AP kunnen controleren of u aan de meldplicht heeft voldaan. Dit 
gaat verder dan de huidige protocolplicht uit de Wbp, die alleen betrekking heeft op de gemelde datalekken.  
 
De Europese privacy toezichthouders hebben in oktober 2017 guidelines gepubliceerd over de meldplicht 
datalekken onder de AVG. Deze guidelines zijn nog niet definitief, maar staan open voor publieke consultatie. 
Wanneer de guidelines definitief zijn, kunnen wij u volledig informeren over de meldplicht datalekken onder de 
AVG  

 
 
GEHEIMHOUDINGSVERKLARING  
 
Ondergetekende is bestuurslid/vrijwilliger bij Verenging Dorpsbelangen Baflo Rasquert en erkent dat hem/haar 
geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van 
Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert alsmede van alle bijzonderheden betreffende de (persoons)gegevens 
van haar leden en stakeholders. Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten 
aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert bekend wordt 
en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.  
 
Het is bestuurslid/vrijwilliger/overig, dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij Vereniging 
Dorpsbelangen Baflo Rasquert als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm 
ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten te zijner 
kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert en 
gelieerde organisaties  
 
Bestuurslid/vrijwilliger/overig, is zich bewust dat op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen een 
dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € 200,00 aan hem/haar wordt 
opgelegd, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert van een 
volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan vermeld boetebedrag mocht belopen.  
 
Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, bestuursleden, overig, gegevens van andere 
relaties van Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert waarvan hij/zij uit hoofde van zijn/haar functie/activiteiten 
kennis heeft genomen of toegang toe heeft.  
 
Bestuurslid/vrijwilliger/overig, zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, enige 
optische en/of elektronisch leesbare informatiedragers –niet limitatief hier opgesomd – die betrekking hebben op 
bedrijfsaangelegenheden Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert bij het einde van de betrekking door de 
bestuurslid/vrijwilliger/overig bij de Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert worden ingeleverd.  



 
Plaats: BAFLO  Datum:  
 
 
Bestuursleden  
 
Handtekening voorzitter: H. Elzes 
 
Handtekening penningmeester: Y. Pranger 
 
Handtekening secretaris: M. Siemons 
 
Handtekening algemeen lid: F. Weegenaar 
 
Handtekening algemeen lid: Tj. Bos 
 
Handtekening algemeen lid: R. Danhof 
 
Handtekekening algemeen lid: G. Ellerkamp 
 
 
Vrijwilligers  
 
Vrijwilliger website hosting: M. Zuidema 
 
 



Datum: 25 mei 2018.  
  

 
TOESTEMMINGSVERKLARING  
 
Geacht lid/donateur van Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert  
 

Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 
onze Privacy verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

 U toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in specifieke situaties, b.v. films en foto 
materiaal.  De verwerking kan bestaan uit plaatsing van het beeld/filmmateriaal op de website, apps, social 
media en andere publicaties;  

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden  

 waarvoor ze zijn verstrekt;  

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw  

 persoonsgegevens gewaarborgd is;  

 Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

 
Personen die zich hebben ingeschreven als lid van Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert en daadwerkelijk als 
lid staan geregistreerd in de ledenadministratie bevestigen hiermee toestemming te verlenen aan Vereniging 
Dorpsbelangen Baflo Rasquert, persoonsgegevens, films, foto’s te verwerken voor de hieronder aangegeven 
doelen. Dit geldt uitsluitend voor personen van 16 jaar en ouder. Voor personen jonger dan 16 jaar gaat de ouder 
of voogd akkoord met het verwerken van persoonsgegevens, films, foto’s etc.  
Indien geen toestemming wordt verleend door de betrokken persoon of ouder/voogd kan dit worden aangegeven 
verder op in deze brief door het cirkeltje aan te vinken en deze brief te retourneren aan onderstaand 
contactpersoon van Verenging Dorpsbelangen Baflo Rasquert.  
 

 

============================================================================================  
 



Ik ga akkoord met het opnemen van mijn persoonsgegevens, foto/filmbeeld:  

 Op de website van Dorpsbelangen Baflo Rasquert 

 Jaarverslag van Dorpsbelangen Baflo Rasquert, 

 Andere openbare media, zoals De Schakel of dagbladen.  
 
Indien u akkoord gaat met het verlenen van uw toestemming voor de verwerking en van plaatsing van het 
foto/filmmateriaal op website, apps, social media en andere publicaties hoeft u verder niets te doen.  
 
Uw toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven gegevensverwerkingen, doelen en organisaties. Voor 
nieuwe specifieke gegevensverwerkingen vraagt de vereniging u opnieuw om toestemming.  
 
U mag uw toestemming op elk moment intrekken. Dorpsbelangen zal dan z.s.m. treffende maatregelen nemen.  
 
Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven verzoekt het 
bestuur u onderstaand cirkeltje aan te vinken en deze brief terug te sturen naar onderstaande contactpersoon van 
Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert.  
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
O Ik maak bezwaar en geef geen toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens, foto’s of films, waar ik 

of mijn (pleeg)kind(eren) duidelijk herkenbaar te zien zijn in de media zoals hierboven beschreven.  
 
____________________________________________________________________________________________ 

  
Naam en Voornaam .................................................................................... lid nr .........................  
Adres ............................................................... Woonplaats....................................................... 
telefoonnummer.................................................. e-mailadres......................................................  
 
HANDTEKENING:  
 
============================================================================================= 
 
 
Klachten  
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact 
met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd 
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het 
gebied van privacybescherming.  
 
Contactpersoon Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert: 
 
M. Siemons, secretaris Vereniging Dorpsbelangen Baflo/Rasquert, Nassaustraat 13, 9953 RH  Baflo, tel.  
0595-424 854, e-mail: minekesiemons@home.nl 
 
 

  
 


