PRIVACYBELEID EN DIGITALE MEDIA
GILDE LEIDEN
Algemene opmerking
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt hier over open
communiceert met belanghebbenden. In dit document legt het bestuur van de Stichting Gilde Leiden uit hoe binnen de
Stichting met persoonsgegevens wordt omgegaan, hoe de bescherming van de gegevens is en welke extra maatregelen
worden genomen om de bescherming zeker te stellen.
Tevens geeft het bestuur aan hoe met de digitale media, zoals de website en social media, wordt omgegaan.
Digitale media bieden kansen om informatie en kennis te delen met groepen waarmee op meer traditionele wijze
nauwelijks communicatie mogelijk was. Die informatie moet bijdragen aan het versterken van de bekendheid van de
Stichting. Daardoor is het mogelijk de relatie met belangstellenden te verbeteren en belangstelling te wekken voor de
Stichting en onze activiteiten.

Regels voor het gebruik van persoonsgegevens
Stichting Gilde Leiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Secretaris: Jos Hooghuis, Beschuitsteeg 5, 2312 JT Leiden, 06 12 226 090
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer(s) - E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Gilde Leiden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van informatie gerelateerd aan de activiteiten van de wandelgids,
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om ons gidsenwerk uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:
- de algemene persoonsgegevens tot het moment dat je geen medewerker meer bent van de Stichting
- de persoonlijke aanmeldingsgegevens tot na de proeftijd van het eerste jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden buiten de Stichting en haar medewerkers, tenzij we moeten voldoen aan een
wettelijke verplichting. Van medewerkers wordt dezelfde gedragslijn verwacht.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Gilde Leiden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de
secretaris.

Regels voor het gebruik van digitale media
WEBSITE
1. Voor het verkrijgen van toegang tot de website is het nodig dat de Stichting over een account beschikt. Voor het
beheer van deze accounts wijst het bestuur een of meerdere personen aan.
2. De aangestelde beheerder(s) zien toe op de inhoud van de berichten. Zij bewaken dat geplaatste berichten een
positieve uitstraling voor de Stichting genereren.
SOCIAL MEDIA

De Stichting heeft geen account voor andere social media zoals twitter of Facebook. Een beleid zal worden opgezet als die
situatie zich voordoet.
FOTOALBUM
Bij gezamenlijke activiteiten worden foto’s gemaakt. Voor het verspreiden van deze foto’s is er een GOOGLE-ACCOUNT
beschikbaar waardoor gebruik gemaakt kan worden van Google-Foto. Dit album is niet openbaar. De toegang kan alleen
met een link worden geopend. Een overzicht van alle links wordt beheerd door de functionaris gegevensbescherming.
INHOUD
1. Er zullen op eerder genoemde media uitsluitend berichten worden geplaatst die betrekking hebben op (bijzondere)
activiteiten van het Gilde en andere activiteiten waarbij het Gilde positief genoemd kan worden.
2. In berichten zullen geen aspecten van individuele leden aan de orde worden gesteld.
3. Bij het gebruik van foto’s wordt onderscheid gemaakt tussen openbare media en het privédomein van Google-foto.
a. In het eerste geval zullen uitsluitend (groeps)foto’s van een algemene aard en foto’s waarop individuele
medewerkers staan afgebeeld worden gebruikt. Een algemene foto kan vrij worden geplaatst. Andere foto’s
zullen zonder toestemming niet worden geplaatst.
b. In de fotoalbums die niet openbaar zijn worden ongevraagd foto’s geplaatst. Indien iemand bezwaar heeft tegen
een geplaatste foto wordt de gewraakte foto verwijderd. Iedere medewerker kan dit melden bij de secretaris.

Actieve digitale media
website: www.gildeleiden.nl
Referentie
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
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