Privacy reglement NTV Dénia en Omstreken
De gegevens die de vereniging in bezit heeft, zijn beperkt tot de gegevens die zijn
verstrekt door het lid bij het aanvragen van het lidmaatschap.
Die gegevens zijn: Naam / Adres / Telefoonnummer / E-mailadres / Interesses en
lidmaatschapsnummer.
De gegevens worden door de vereniging uitsluitend gebruikt voor doeleinden in
verband met het functioneren van de NTV Dénia als volgt:
Naam / adres:

Voor de ledenlijst ten behoeve van fysieke bereikbaarheid in geval
van noodsituaties.

Telefoonnummer:

In geval van medische noodgevallen, ten einde contact op te nemen
met partners enz.

E-mailadres:

Voor het verstrekken van officiële informatie, zoals de kennisgeving
van de jaarlijkse algemene vergadering en andere voor de leden van
belang zijnde aangelegenheden.

Interesses:

Om te bepalen of wij wederzijds hulp kunnen bieden bij specifieke
interesse.

Het Bestuur verstrekt geen informatie aan derden of aan andere leden zonder
uitdrukkelijke instemming van het lid.
Toegang tot gegevens is beperkt tot het Bestuur en die leden die een bijzondere
betrokkenheid hebben bij enig deel van de gegevens. Voorbeelden zijn de bibliotheek en
de evenementencommissie.
De gegevens zijn vereist voor de ledenadministratie die door het bestuur wordt gebruikt
om de lidmaatschapsstatus van elke deelnemer te bevestigen en wordt bewaard
gedurende de tijd dat het lid dat lidmaatschap behoudt.
Indien het lidmaatschap wordt beëindigd wordt per datum beëindiging lidmaatschap
alle informatie betreffende dat lid uit de ledenlijst en eventuele bibliotheeklijst
verwijderd.
Het gegevensbestand wordt digitaal opgeslagen op de pc-admin van de vereniging. Het
bestand is gecodeerd en beveiligd met een wachtwoord, een dergelijk wachtwoord is
alleen bekend bij de leden van het bestuur die betrokken zijn bij het onderhoud van de
gegevens. Een versleutelde back-up van de gegevens wordt door de Secretaris bewaard.
Het is de verantwoordelijkheid van de leden om de gegevens up-to-date en actueel te
houden. De vereniging zal hun gegevens dienovereenkomstig bijwerken en eerdere
gegevens verwijderen.
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Gebruik en publicatie van beeldmateriaal
Zoals bekend heeft de NTV Dénia ook een website en wordt maandelijks een Nieuwsbrief of
Flyer uitgegeven die ook op de website wordt geplaatst. De webmaster zorgt voor plaatsing van
deze informatie op de website.
Naast de vele voordelen, die deze vormen van communicatie meebrengen is er ook een zorg om
hier goed mee om te gaan. Concreet betekent dit dat beeldmateriaal, dat op onze website wordt
gepubliceerd, geen aanleiding mag zijn tot onjuist of ongewenst gebruik door derden.
Het is leuk, dat onze diverse activiteiten gedeeld kunnen worden met anderen door publicatie
van beeldmateriaal . Als Bestuur nemen wij de volgende criteria hierbij in acht.
 Beeldmateriaal van onze activiteiten, kunnen integraal op onze website gepubliceerd
worden.
 Als leden de wens hebben om niet herkenbaar te zijn in het beeldmateriaal op de
website, Nieuwsbrief of Flyer, kunnen zij dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan
de secretaris. De secretaris zal ervoor zorg dragen dat beeldmateriaal met de betreffende
persoon herkenbaar in beeld, niet geplaatst of verwijderd zal worden.
 Als leden geen melding, zoals hiervoor is aangegeven, hebben gegeven, gaat het Bestuur
er vanuit, dat zij geen bezwaar hebben tegen de publicatie van het beeldmateriaal met
hun afbeelding.
Bestuur NTV Dénia en Omstreken
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