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Stadsdorp Centrum Oost Stadsdorp Centrum Oost, kvk nr. 57874654, gevestigd te
Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: http://www.stadsdorpcentrumoost.nl;
G. van der Wel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stadsdorp Centrum Oost Hij is te
bereiken via info@stadsdorpcentrumoost.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stadsdorp Centrum Oost verwerkt uw persoonsgegevens die u heeft ingevuld op het
inschrijfformulier toen u lid bent geworden van onze vereniging en/of u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze om andere redenen zelf aan ons verstrekt. Leden hebben expliciet
toestemming gegevens om al dan niet de nieuwbrief te ontvangen. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:









Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief en actief verstrekt om deel te kunnen
nemen aan onze activiteiten of gebruik te maken van diensten van Stadsdorp Centrum Oost
Bankrekeningnummer

Wij verwerken geen “Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens”.

Gegevens van minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@stadsdorpcentrumoost.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Stadsdorp Centrum oost verwerkt geen persoonsgegevens en sluit uit dat het gegevens verstrekt aan
derden (met inbegrip van leden van Stadsdorp Centrum Oost, tenzij leden schriftelijk vooraf met
verwerking en/ of verstrekking instemmen.
Leden van Stadsdorp Centrum Oost dienen om lid te worden in te stemmen met het verwerken door
de vereniging van hun persoonsgegevens in de vorm van een digitale ledenlijst die is opgeslagen in
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een database en met een wachtwoord (dubbel beveiligd) toegankelijk is voor andere leden. Leden
moeten als zij lid worden beloven om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens uit de ledenlijst.
Stadsdorp Centrum Oost verwerkt na uw toestemming uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:





Het afhandelen van uw maandelijkse betaling
Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of uitnodigingen
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
Zodat de leden van de vereniging elkaar kunnen emailen en/of bellen zodat zij contact met
elkaar kunnen onderhouden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stadsdorp Centrum Oost neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Stadsdorp Centrum Oost) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stadsdorp Centrum Oost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: gegevens van leden: bewaren wij zo lang het
lidmaatschap voortduurt en maximaal een jaar daarna. Gegevens van niet-leden (geïnteresseerden,
ex-leden, externe partners, etc. worden een jaar bewaard, waarna eventueel een verlenging
plaatsvindt op basis van schriftelijke toestemming.
De reden voor deze bewaartermijn voor ledeninformatie is dat informatie noodzakelijk is vanwege
de onderlinge contacten en diensten die samenhangen met het lidmaatschap. Voor niet-leden biedt
de termijn van een jaar voldoende tijd om contacten en diensten af te wikkelen en om informatie te
updaten dan wel opnieuw toestemming te vragen ingeval van lopende contacten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stadsdorp Centrum Oost deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van onze dienstverlening, de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting. Het bestuur legt vast met wie wordt gedeeld en wie daarvoor binnen de
organisatie verantwoordelijk is.
Daarbij gaat het om intern delen in het bestuur (bijv. de penningmeester of een bestuurslid dat de
ledenadministratie doet) of om extern delen (bijv. een externe boekhouder of accountant, of een Spil
die dienstverlening aan leden verzorgd. Het kan ook voorkomen dat derden gegevens aan ons
verstrekken over personen. Denk aan een welzijnsinstelling in een burenbezoekproject. Deze
gegevens worden op dezelfde zorgvuldige wijze bewaard en gebruikt als interne persoonsgegevens.
Met alle bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals indien noodzakelijk de host
van onze website en database, de provider van de emailservice, of een externe boekhouder/
accountant etc. sluiten wij een be/verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stadsdorp Centrum Oost blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen. Verder verstrekt Stadsdorp Centrum Oost uw persoonsgegevens niet aan
andere externe derden.
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Binnen Stadsdorp Centrum Oost worden persoonsgegevens gedeeld. Dit betreft de toegankelijkheid
van de online ledenlijst voor alle leden. Deze toegankelijkheid is er zodat leden elkaar kunnen
benaderen voor onderlinge contacten. De leden kunnen met behulp van hun wachtwoord inloggen
op een afgesloten gedeelte van de website. In de ledenlijst staan alleen de noodzakelijke gegevens
om dit te kunnen doen (naam, adres, email, telefoonnummer). Dit doen wij alleen met de
nadrukkelijke toestemming van de leden. Het is de leden niet toegestaan om deze informatie voor
andere doeleinden te gebruiken dan het contact leggen met andere leden.
Buurtcontactpersonen zijn leden die aanspreekpunt zijn in een deel van het werkgebied van
Stadsdorp Centrum Oost. Persoonsgegevens van de Buurtcontactpersonen staan op onze website
zodat ook buurtgenoten anders dan de leden hen kunnen aanspreken voor informatie over (lid
worden van) Stadsdorp Centrum Oost.
De buurtcontactpersonen en de Spillen hebben een lijst in bezit met persoonsgegevens van leden.
Deze lijst is hen op schrift en digitaal toegezonden. Zij beloven dat zij zorgvuldig omgaan met deze
gegevens en deze alleen gebruiken om leden te benaderen voor specifieke zaken die te maken
hebben met hun rol en met de doelstellingen van Stadsdorp Centrum Oost. Er zijn
buurtcontactpersonen die zich richten op een buurt, andere contactpersonen op een
activiteitenthema (wandelen, zingen, etc.). Leden geven hen als ze lid worden toestemming om hen
actief te benaderen. Over de rol van de (Buurt)contactpersonen en de Spillen staat informatie op
onze website www.stadsdorpcentrumoost.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stadsdorp Centrum Oost kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Stadsdorp Centrum Oost gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website
hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen
ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Op deze website worden door ons / in opdracht van ons ook trackers geplaatst, of cookies geplaatst door
derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:
 Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek
meet Niet te herleiden tot individuele personen; Bewaartermijn: 2 jaar.
 Eventuele andere cookies worden op dezelfde wijze beschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Als dat niet lukt kunt bij ons een verzoek
daartoe indienen. Met het verwijderen van de verplichte lidmaatschapsgegevens kan wel het
lidmaatschap komen te vervallen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op
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gegevensoverdraagbaarheid. Ook hierbij geldt dat dit in bepaalde gevallen kan leiden tot het
beëindigen van het lidmaatschap. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@stadsdorpcentrumoost.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Stadsdorp Centrum Oost zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijke of
per email op uw verzoek reageren. Stadsdorp Centrum Oost wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stadsdorp Centrum Oost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stadsdorpcentrumoost.nl.
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