Datum: 01-01-2020

1. Om te beginnen.
De vereniging tot beheer van de Modelspoorbaan Stormpolder beheert het
spoorbanencomplex op het uitzichtpunt Stormpolder aan het eind van de Industrieweg te
Krimpen a/d IJssel.
We communiceren onder de naam “Spoorbaan Stormpolder” en voor de website wordt de
naam “Stormpolderrail” gebruikt.
We vinden het waarborgen van uw privacy erg belangrijk en nemen de bescherming van
persoongegevens daarom ook zeer serieus.
Naast het feit dat we natuurlijk voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke
wet- en regelgeving, willen we uw gegevens graag goed beschermen en transparant zijn over
de persoonsgegevens die we verwerken en met welke doeleinden.
Dit doen we door het toepassen van organisatorische en technische maatregelen, het naleven
van een intern privacybeleid en goede infomatievoorziening.
Spoorbaan Stormpolder heeft geen functionaris Gegevensbescherming gezien de bescheiden
hoeveelheid persoonsgegevens die we gebruiken.
In deze privacy policy leggen we uit op welke wijze we hier vorm aan geven en wat uw
rechten zijn als betrokkene.
Spoorbaan Stormpolder blijft zijn diensten voor de leden ontwikkelen en optimaliseren, het
kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast, we raden
U dan ook aan privacy policy regelmatig te raadplegen.

2. Wat is de AVG.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europeese verordening die
voorschrijft aan welke eisen Europese organisaties moeten voldoen om uw persoonsgegevens
te mogen verwerken.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie, waaraan iemand U zou kunnen herkennen.
Verwerken is de term voor alle handelingen omtrent deze gegevens zoals het verzamelen en
opslaan.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken persoonsgegevens door zowel de formulieren waarmee U actief informatie
met ons deelt. (denk bijvoorbeeld aan adresinformatie in een aanmeldingsformulier)

Spoorbaan Stormpolder gebrukt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Als U lid wordt, of bent, van de vereniging Spoorbaan Stormpolder kunnen we de volgende
persoonsgegevens verwerken.









Voor en achternaam.
Adres.
Titel.
E-mailadres.
Telefoonnummer. (vast en mobiel)
Bankgegevens voor betalingen.
NVM lidmaatschap.
Jaar van de aanvang van het lidmaatschap.

Voor het verzenden van de Nieuwsbrief worden bijvoorbeeld uw adresgegevens gebruikt.

4. Op basis waarvan we deze persoonsgegevens verwerken.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:






Het afhandelen van uw contributiebetaling.
Het verzenden van onze Nieuwsbrief.
U kunnen bellen of e-mailen voor werk- en rijdagen.
Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers.

Dit gebeurd op grondslag van een gerechtvaardigd belang.
Uw persoonsgegevens kunt U altijd bij ons opvragen.
De persoonsgegevens die we verwerken worden verwerkt op basis van uw toestemming.
U geeft deze gegevens uit eigen beweging en we stellen onze privacy policy beschikbaar.
U kunt uw toestemming eenvoudig intrekken door U af te melden bij de secretaris, of via de
mail webmaster@stormpolderrail.nl

5. Uw rechten als betrokkene.
 Recht op informatie: U hebt het recht op volledige en juiste informatie, deze
verstrekken we U via onze privacy verklaring, uiteraard kunt U dit altijd vragen aan de
secretaris.
 Recht op inzage: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 Recht op rectificatie: Als U denkt dat we verkeerde gegevens verwerken van U, kunt
U dit aanpassen door ons een verzoek te sturen.
 Recht op vergetelheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij ons te laten
verwijderen, we laten op uw verzoek ook eventuele derde partijen weten dat U dit
verzoek hebt gedaan.
 Recht om verwerkingen te beperken: Als U van mening bent dat we uw
persoonsgegevens onrechtmatig of niet correct verwerken, kunt U dit deel van de
verwerking beëindigen.

 Recht van bezwaar: U kunt het verwerken van uw persoonsgegevens stopzetten.
 Recht van dataportabiliteit: Door nieuwe wetgeving heeft U het recht om uw
persoonsgegevens duidelijk van ons te ontvangen, we kunnen deze op uw verzoek ook
doorsturen.
Uw verzoek om een of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt U sturen naar
het secretariaat of via de mail webmaster@stormpolderrail.nl, U ontvangt van ons een
bevestiging van uw verzoek.
Alle verzoeken worden behandeld binnen één maand nadat deze geldig zijn verklaard.
Te allen tijde heeft U het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende
autoriteit, in dit geval de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

6. Bewaartermijnen.
De persoonsgegevens die we verwerken bewaren we tot dat U zich afmeldt of uw gegevens
laat verwijderen.
Overige persoonsgegevens bewaren we zolang we hiertoe door andere wet- en regelgeving
verplicht zijn, denk hierbij aan administratieplicht.

7. Externe verwerkers.
De Spoorbaan Stormpolder verstrekt de persoonsgegevens ter informatie aan de Nederlandse
Vereniging van Modelbouwers en aan de Gemeente Krimpen a/d IJssel.

8. Beveiliging.
Intern nemen we passende organisatorische maatregelen omtrent de bescherming van uw
persoonsgegevens, ook worden de technische beveiligingsmaatregelen gecheckt en
geëvalueerd.

9. Heeft U nog vragen?
Mocht U na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben omtrent privacy, dan
staan we U graag te woord of stuur ons een mail via webmaster@stormpolderrail.nl
Deze privacy verklaring is intergraal van toepassing op alle bezoekers van onze website en
onze leden.
Als U bezwaar hebt vanwege foto’s die op de website zijn geplaatst worden deze verwijderd.

