Adviesraad Sociaal domein
Gemeente Midden-Delfland

PRIVACYBELEID
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Adviesraad Sociaal Domein
Midden-Delfland (hierna: “ASD MD” ) verwerkt van haar leden of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van de ASD MD, of om een andere reden, zoals bij een bezoek op de website,
persoonsgegevens aan de ASD MD verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ASD MD, ’s-Herenstraat 81, 3155 SM Maasland, 010-5900545, KvK-nummer 27380444,
bereikbaar via de secretaris van de ASD MD: secretaris@adviesraad-sdmd.nl .l
2. Welke gegevens verwerkt de ASD MD en voor welk doel?
2.1
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer,
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer
a. t/m d. worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging
daarvan, voor het versturen van uitnodigingen, informatie-uitwisseling en consultaties tijdens
het adviseringsproces van de ASD MD;
e. wordt gebruikt om betalingen van vacatiegeld en declaraties voor cursussen, trainingen
e.d. af te wikkelen.
2.2

In het kader van contact met de ASD MD, b.v. als u via de website of op andere wijze contact
opneemt, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer,
d) e-mailadres
Deze gegevens worden gebruikt voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie
of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

3. Bewaartermijnen
3.1
Leden ASD MD
De ASD MD verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw
lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap om – indien u hiermee
ingestemd heeft - u te kunnen benaderen als informant van de ASD MD en u te informeren
over de ontwikkelingen van de ASD MD.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

3.2

Overige contacten:
De ASD MD bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te
realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de ASD MD passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Uitsluitend de secretaris ASD MD is bevoegd om de
persoonsgegevens te verwerken.
5. Verstrekking aan derden
In beginsel verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden. Mocht dit voor de realisering van
het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld noodzakelijk zijn, dan zal hiervoor uw nadrukkelijke
toestemming worden gevraagd.
6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Voor onderstaande punten kunt u contact opnemen met de secretaris van de ASD MD,
secretaris@adviesraad-sdmd.nl .:
6.1 Een verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
De ASD MD zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst
hierover informeren.
6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2.
6.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop ASD MD uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid.
7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij
adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

