
Privacy verklaring 

Volkstuinders Vereniging Leimuiden 

Volkstuinders Vereniging Leimuiden, p.a. Watersnip 1, 2451 WB 

Leimuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

http://vtvleimuiden.siterubix.com  

p.a VTV Leimuiden  

Watersnip 1 

2451 WB Leimuiden 0172853801 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

VTV Leimuiden verwerkt persoonsgegevens van leden vanwege hun 

lidmaatschap van onze vereniging en/of omdat een lid deze gegevens 

zelf aan ons heeft verstrekt. 

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adres en woonplaats 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

Met welk doel en op basis van welke 

grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

VTV Leimuiden gebruikt de persoonsgegevens voor communicatie 

tussen de leden en de vereniging, daarnaast worden gegevens 

verwerkt in de ledenadministratie en gebruikt voor het voeren van de 

financiële administratie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

VTV Leimuiden maakt geen gebruik van geautomatiseerde 

verwerkingen van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen 

kunnen hebben voor de leden.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap 

en/of zolang tot het lid aan alle verplichtingen van het lidmaatschap 

heeft voldaan.  

 

  

http://vtvleimuiden.siterubix.com/


Delen van persoonsgegevens met derden 

VTV Leimuiden verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit 

verenigbaar is met de doelstelling en nodig is voor het functioneren van 

de vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

VTV Leimuiden maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare 

technieken. 

Als lid heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 

corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een 

eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door VTV Leimuiden en heeft u als lid het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. 

Als lid kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot 

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw 

persoonsgegevens sturen naar vtv.leimuiden@ziggo.nl. 

Hoe wij persoonsgegevens beschermen  

VTV Leimuiden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact 

op via vtv.leimuiden@ziggo.nl. 

VTV Leimuiden heeft de maatregelen genomen om alle 

persoonsgegevens te beveiligen. Op de site worden geen 

persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Er wordt gewerkt met  

separate Exel-bestanden voor de leden- en financiële administratie. 

Deze bestanden zijn door wachtwoorden beveiligd. 
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