
Privacyverklaring en meldplicht datalekken

Privacyverklaring

Wijkvereniging Goes-Oost waarborgt de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag, 
aanvraag of aanmelding zo snel mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw 
toestemming. Wijkvereniging Goes-Oost zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze vrijwilligers 
zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Als u een (aan)vraag of aanmelding plaatst, 
hebben we uw naam, en adres nodig om deze af te handelen en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over resultaten van de activiteiten waaraan u 
deelneemt. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij de activiteitenleider/ster. Wij zullen dan uw gegevens
uit het bestand verwijderen.

 De activiteitenleiders/sters kunnen uw gegevens bijhouden: u kunt bij hen verzoeken, deze gegevens niet op 
de computer te bewaren en er voor te zorgen dat deze niet in de openbaarheid worden gebracht. De activiteiten--
leider/ster is dan verplicht uw gegevens uit een ledenbestand die door hem/haar wordt bijgehouden, te verwijderen.

 De Wijkvereniging Goes-Oost houdt een online  ledenadministratie bij. Daarin wordt het volgende 
bijgehouden:

uw naam
uw  adres en woonplaats
uw telefoonnummer
uw email adres
of u uw contributie al dan niet heeft betaald.

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de Wet Meldplicht Datalekken. Deze wet houdt in dat een datalek met een 
kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens moet worden gemeld bij de toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). 

Wat is een datalek? 
De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hiervoor de volgende definitie: Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de 
beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek 
valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen 
van onrechtmatige verwerking. 

Voorbeelden 
Een datalek kan bijvoorbeeld zijn: een gestolen laptop, een verloren usb-stick met persoonsgegevens,  een e-
mailbericht waarin alle geadresseerden zichtbaar zijn of een inbraak in een databestand door een hacker. 

Melden datalek 
Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als dit ‘leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige
nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. 
Wijkvereniging Goes-Oost, volgt hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze 
beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden. 

 
Wie stellen wij op de hoogte van een datalek? 
Wijkvereniging Goes-Oost zal uw hiervoor aangewezen contactpersoon hierover informeren. Mocht deze niet bij ons 
bekend zijn dan zullen we de directie van uw organisatie informeren. Als  Wijkvereniging Goes-Oost een ernstig 
datalek heeft geconstateerd stellen wij onze relaties daarvan zo snel mogelijk op de hoogte, zo mogelijk uiterlijk 
binnen 36 uur na het constateren ervan. 



Meer informatie

Indien u nog vragen mocht hebben naar aanleiding van de informatie op deze pagina, dan kunt u contact met ons 
opnemen. Als wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente 
informatie.


