Privacy Statement en cookiebeleid GARDENISTA
Ons Privacy Statement is gebaseerd op de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Ons statement geeft u informatie
over hoe GARDENISTA uw privacy beschermt, waaronder informatie over hoe u uw
rechten op gegevens kunt uitoefenen.
Accepteer cookies
Weiger cookies

Onder GARDENISTA wordt in dit Privacy Statement verstaan het jaarlijkse buitenevent
GARDENISTA georganiseerd op initiatief van de KMTP/Groei&Bloei.
GARDENISTA is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:
GARDENISTA
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
Tel: 079-3681215
E-mail: secretariaat(apenstaartje)gardenista.nl

GARDENISTA verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de
geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met de
door u verstrekte persoonsgegevens. GARDENISTA heeft de juiste technische en
organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen
verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Hieronder staat wat u van ons kunt
verwachten en aan welke regels we ons houden.

Opslag en verwerking van gegevens
Wanneer u als vrijwilliger deelneemt aan GARDENISTA worden uw persoonsgegevens
vastgelegd. GARDENISTA gebruikt uw gegevens om een juiste planning te kunnen maken
en u te informeren. Binnen GARDENISTA kunnen uw persoonsgegevens alleen worden
geraadpleegd door medewerkers/vrijwilligers die hier, gelet op hun functie, toegang toe
moeten hebben.

Soort gegevens
In het kader van haar dienstverlening verwerkt GARDENISTA gegevens van vrijwilligers en
deelnemers aan activiteiten tijdens GARDENISTA. GARDENISTA verwerkt naam, adres,
woonplaats, email, geslacht, telefoon, uw bankrekeningnummer en gegevens dat bepaalde
taken u interesseren.
Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgen GARDENISTA en het kernteam en andere
vrijwilligers die uit hoofde van hun functie beschikken over persoonsgegevens er voor dat
hun pc en andere technische apparatuur tijdig voorzien wordt van updates en afdoende
beschermt is door middel van onder meer anti-virus software.
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Wij kunnen ook gegevens en foto’s van personen die deelnemen aan GARDENISTA op de
interne- en externe media plaatsen. Plaatsing zal evenwel niet geschieden, wanneer
betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van
GARDENISTA. De plaatsing van deze beelden op de website, op (social) media (onder
andere YouTube en Facebook) zal op verder eerste verzoek ongedaan worden gemaakt,
wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris
van GARDENISTA.

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking en opslag
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor GARDENISTA uw gegevens verzamelt en
verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt GARDENISTA
gegevens van u:
o Ten behoeve van de uitbetaling van onkostenvergoedingen.
o Om u te kunnen informeren over vrijwilligersaangelegenheden.
o Om een vrijwilligersrooster te kunnen maken.
o Ten behoeve van de verzorging van de vrijwilligers
GARDENISTA verwerkt uw gegevens op basis van toestemming. Om als GARDENISTA
onze doelstellingen te realiseren zijn persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan
noodzakelijk.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan
Gegevens worden in beperkte vorm na afloop van het evenement bewaard ten behoeve van
de evaluatie en om het draaiboek bij te kunnen stellen, zoals werkzaamheden, taken en inzet
van aantal vrijwilligers. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de wettelijke
termijnen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten
corrigeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te
maken en het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft
verstrekt. Een verzoek kunt u indienen per e-mail, voorzien van uw naam en adres. Uw email kunt u richten aan GARDENISTA, via secretariaat(apenstaartje)gardenista.nl of
telefonisch via 079-3681215. We zullen eventuele overige vragen over onze verwerking van
persoonsgegevens altijd graag beantwoorden. Op grond van de privacywetgeving heeft u
ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze
verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Werkingssfeer betreft Kernteamleden en vrijwilligers
Het is het Kernteam en andere vrijwilligers van GARDENISTA niet toegestaan om
persoonsgegevens waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken met derden te delen.
Indien een Kernteamlid of vrijwilliger aftreedt, is hij/zij verplicht om de persoonsgegevens die
hij/zij van de leden heeft te vernietigen.

Wijzigen van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door
GARDENISTA te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het
moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd. Lees daarom periodiek dit privacy
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statement. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met
secretariaat(apenstaartje)gardenista.nl of telefonisch met ons secretariaat 079-3681215.

Cookies
‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone, tablet etc. worden
opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies optimaliseren de werking van onze website(s). Zo worden door middel
van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden
afgestemd.

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Door middel van
deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website(s). De privacy van de
bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen websites
voor de bezoekers worden geoptimaliseerd.

Tracking-cookies
Tracking-cookies, ook wel marketingcookies, zijn cookies die gebruikt worden om surfgedrag
van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan
worden. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de remarketingcampagnes van Google
AdWords.
Ik geef toestemming voor het zoveel als nodig verwerken van mijn persoonsgegevens door
het landelijke evenement GARDENISTA ten behoeve van de door hen ontplooide
activiteiten, zie ook ons privacystatement.
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