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PRIVACYVERKLARING 
 
Privacy beleid - De inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft 
consequenties voor het beheer van toevertrouwde gegevens. Deze privacyverklaring beoogt inzicht te geven in 
de soort informatie die bewaard wordt, hoe die opgeslagen wordt en hoe die beveiligd is. 
Gegevens die worden beheerd bestaan uit:  
 
Vastgelegde gegevens vrijwilligers  
Naam, adres, telefoonnummer en emailadres van vrijwilliger t.b.v. informatie-uitwisseling beheer.  
 
Vastgelegde activiteit of band 
Naam van de activiteit of band  
Contactpersoon van de activiteit of band  
Naam en adres van contactpersoon  
Telefoonnummers, eventueel vaste verbinding alsook mobiele telefoon van contactpersoon 
Emailadres en eventueel website van de organisatie.  
 
Wijze van vastleggen   
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en emailadressen worden elektronisch opgeslagen in de 
huurdersadministratie van dorpshuis de Slenk en Oefenruimte Red House.  
Beide Pc’s zijn met een wachtwoord beveiligd.       
Een papieren kopie van deze gegevens zijn opgeslagen in een afgesloten archief in het dorpshuis.  
Telefoonnummers van vrijwilligers zijn (met toestemming) toegankelijk voor andere vrijwilligers.  
 
Bewaartermijnen - De bewaartermijn voor vastgelegde gegevens is gelijk aan de duur van de  huurperiode of 
vrijwilligersovereenkomst. Bij beëindiging daarvan wordt alle informatie vernietigd. De naam van de activiteit 
wordt bewaard voor de jaarverslagen.  
 
Wijze van vernietiging -  Vernietiging van elektronisch vastgelegde gegevens vindt plaats door handmatig 
verwijderen van de gegevens uit het huurdersbestand.  
Papieren informatie wordt middels een shredder vernietigd.  
 
Recht op “vergeten worden”  -  Als om welke reden dan ook de vernietiging van persoonlijke gegevens verlangd 
wordt, volstaat een verzoek daartoe middels een email aan beheer@dorpshuisdeslenk.nl of 
beheerredhouse@gmail.com Na ontvangst zal alle informatie worden vernietigd. 
 
Niet verhandelbaarheid van data - Alle vastgelegde data zullen niet aan derden verkocht worden. Aan derden 
wordt geen inzage verleend.  
 
Website - Onze website maakt geen gebruik van cookies. Bij bezoek worden geen bezoekersgegevens 
opgeslagen.    
 
Contact  
Dorpshuis de Slenk / Red House 
Reestraat 2 / 2a 6562 LK  Groesbeek – De Horst  
beheer@dorpshuisdeslenk.nl of beheerredhouse@gmail.com  


