
Privacystatement  

  

Plaatselijk Belang Lemele verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we ten behoeve van:   

  

1. Het functioneren van de vereniging, zoals: Het bijhouden van de ledenadministratie  

  Het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering  

              Het conform S€PA incasseren van de contributie  

    

2. Het behartigen van de belangen van de leden, zoals:  

  Het verzenden van een nieuwsbrief   

  Het delen van kennis en ervaringen  

    

3. Het onderhouden van relaties met  externe partijen waarmee informatie wordt 

uitgewisseld, zoals de gemeente Ommen, Stimuland, OVKK, stichting Hoog Overijssel  e.d.:  

   

Afhankelijk van het doel verzamelt Plaatselijk Belang Lemele de volgende persoonsgegevens: naam, 

adres, woonplaats, IBAN, telefoonnummer, e-mailadres, relevante functie/vereniging.   

  

De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt 

niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.  

  

De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op een pc, beveiligd met een wachtwoord 

en een virusscanner.   

  

Plaatselijk Belang Lemele verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor 

specifieke activiteiten en altijd na toestemming van betrokkenen. De persoonsgegevens worden 

dan op voorwaarde van vertrouwelijkheid en eenmalig gebruik ter hand gesteld.  

 

Van de activiteiten/evenementen in en rond Lemele worden foto’s op de website www.lemele.info 

en de facebookpagina www.facebook.com/pblemele/ geplaatst.  Uitgangspunt daarbij is dat het 

om openbare of voor PBL-leden toegankelijke evenementen gaat waarbij vastlegging op foto en 

film door iedereen als logisch ervaren wordt. Bij selectie van de te plaatsen foto’s stelt PBL zich op 

als goed huisvader. Wie bezwaar heeft tegen plaatsing van een specifieke foto waarop hij zichtbaar 

is, kan dit kenbaar maken bij het secretariaat,  waarna de foto verwijderd wordt.   

 

Bij bezoek aan onze website www.lemele.info worden geen cookies geplaatst.  

  

De secretaris en penningmeester van Plaatselijk Belang Lemele zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

voor  de opslag en de verwerking van persoonsgegevens.  

  

Relaties van Plaatselijk Belang Lemele hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun 

persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Verwijderen van 

persoonsgegevens van leden betekent automatisch het opzeggen van het lidmaatschap.  

Voor dit inzien, corrigeren en/of verwijderen kan contact worden opgenomen met het secretariaat 

via info@pblemele.nl  
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