
Privacyverklaring Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. 

Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. (D-W) vindt privacy belangrijk en hecht waarde aan de be-
scherming van persoonsgegevens. D-W houdt zich daarbij aan de vereisten die vermeld staan in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring bevat informatie over 
de wijze waarop de coöperatie omgaat met persoonsgegevens. 
 

1. Juridische entiteit 
De Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. (hierna te noemen D-W), p/a Peter van Anrooylaan 40, 
6952 CW Dieren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. 
Het eigendom en beheer van de website http://dieren-west.nl is gevestigd op het hiervoor genoemde 
adres. 
 

2. Doel en grondslag voor verwerken persoonsgegevens 
D-W verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het verzenden van informatie aan de wijkbewoners die hebben aangegeven de verstrekking van 
informatie langs elektronische weg op prijs te stellen. 

• Het verzenden van informatie aan de leden van D-W in relatie tot het lidmaatschap. 

• Het opnemen van contact met wijkbewoners en leden over zaken D-W betreffende zoals vermeld 
in de statuten. 

• Het leveren van informatie voor de website aan de webmaster. 
 

3. Verwerkte persoonsgegevens  
D-W verwerkt persoonsgegevens op basis van door de belangstellende / het aspirant lid verstrekte 
gegevens ten behoeve van de communicatie in relatie tot de doelstellingen en het zo nodig leveren 
van diensten. Daarvoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

• Voor- en achternaam 

• Adres en postcode  

• E-mailadres 

• Nummer lidmaatschap 
 

4. Verwerken foto’s 
D-W zal foto’s met herkenbare personen, gemaakt bij gebeurtenissen of activiteiten die plaatsvinden 
onder de verantwoordelijkheid van D-W alleen plaatsen na instemming van de betrokken 
perso(o)n(en). Die instemming wordt niet gevraagd als daarvoor een onevenredige inspanning moet 
worden geleverd.  
 
D-W is niet verantwoordelijk voor het juiste gebruik van foto’s die door derde partijen worden aangele-
verd voor plaatsing op de website.     
 

5. Geautomatiseerde besluitvorming 
De D-W neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzien-
lijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
  

6. Bewaren van persoonsgegevens  
D-W bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
de gegevens worden verzameld.  
D-W hanteert als bewaartermijnen voor de persoonsgegevens het moment waarop de betrokkene 
aangeeft niet langer informatie (en eventueel diensten) te willen ontvangen of het lidmaatschap te be-
eindigen. 
 

7. Delen van persoonsgegevens met derden 
D-W verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Indien dit uit een oogpunt van doelmatigheid toch 
wenselijk wordt geacht, vindt hierover vooraf overleg plaats met betrokkene(n). 
 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Een betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijde-
ren. Daarnaast heeft hij/zij het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door D-W. 
Een betrokkene kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van 
zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwer-
king van zijn/haar persoonsgegevens sturen naar secretaris@dieren-west.nl.  
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vraagt D-W om een 
kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ 
(machine readable zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Bur-
gerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van de privacy.  
D-W reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.  
D-W wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitper-
soonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  
 

9. Beveiliging van persoonsgegevens 
D-W neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen geno-
men om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzi-
ging tegen te gaan.  
D-W maakt voor het faciliteren van de website gebruik van de diensten van de serviceorganisatie 
TransIP (https://www.transip.nl/). Deze organisatie geeft aan de diensten te verlenen op basis van or-
ganisatorische en technische maatregelen waarmee wordt voldaan aan de AVG en deze privacyver-
klaring.  
Het aanpassen van de website vindt plaats door middel van pc’s die beschikken over gangbare bevei-
ligingsvoorzieningen. 
D-W gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
Indien een datalek wordt geconstateerd, wordt dit gemeld aan de betrokkenen en de Autoriteit Per-
soonsgegevens met vermelding van de gegevens die zijn gelekt en de maatregelen die zijn getroffen 
om lekken in de toekomst te voorkomen. 
Als de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op via secretaris@dieren-west.nl.  
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