Privacyverklaring Dorpsraad Lieshout
Wij zijn als Dorpsraad Lieshout verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
privacywet.
Wij verwerken nauwelijks persoonsgegevens, maar wij willen u hierover graag
duidelijk en transparant informeren.
In dit privacy statement vindt u het antwoord op de belangrijkste vragen over
de verwerking van persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle
informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat
informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van
overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG. Ook foto’s en
video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Ons doel is om te informeren over activiteiten die in Lieshout spelen en belangrijk zijn voor de
leefbaarheid van ons dorp.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Voor de lopende activiteiten en werkgroepen wordt het e-mailadres van de contactpersoon
vastgelegd. U levert dan uw emailadres aan en ontvangt via die mail over dat onderwerp of die
activiteit de uitnodiging, de samenvatting of vervolg van de bijbehorende informatie. Voor bedrijven
die een advertentie aanleveren leggen wij het e-mailadres vast, om zodoende een factuur te kunnen
opmaken en versturen.
Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens? Nee, wij verwerken geen bijzondere
persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld BSN
nummer, over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras
of religie. Deze gegevens verwerken wij dus niet.
Delen of verkoopt u mijn gegevens met andere organisaties?
Nee, dat doen we niet.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen de bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor het betreffende onderwerp of de betreffende
activiteit kunnen bij het bestand.
Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Nee, dat doen we niet.
Hoe gaan jullie om met foto’s?
Foto's van activiteiten worden zoveel mogelijk als sfeerbeelden weergegeven op de website,
infoscherm, facebook of twitter.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Vragen of klachten kun je doorgeven aan één van de bestuursleden of aan:
info@dorpsraad-lieshout.nl

