Privacybeleid Stichting Ruilhandel Oosterhout
Vastgesteld op: 11 mei 2018
Samenvatting

Dit is het privacybeleid van Stichting Ruilhandel Oosterhout ingeschreven in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 51878909. De stichting is aan te merken als verantwoordelijke
voor de verwerking van persoonsgegevens van haar deelnemers. De stichting respecteert de privacy
van haar deelnemers.
Verwerking van persoonsgegevens geschiedt slechts voor:
A. de activiteiten die gelet op de doelstelling van de stichting gebruikelijk zijn;
B. het verzenden van informatie aan de betrokkenen;
C. het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting op de
eigen website;
D. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften alsmede andere activiteiten van
intern beheer;
E. het behandelen van geschillen.

1. Verwerkingsdoel

Ruilhandel Oosterhout bewaart persoonsgegevens om de volgende redenen:
Doel

Bewaarde gegevens

Communicatie met de leden
Communicatie leden onderling

Voornaam; tussenvoegsel; achternaam
Mailadres
Telefoonnummer

Incasseren deelnamekosten

Voorletter; tussenvoegsel; achternaam
Woonplaats
IBAN
Handtekening

2. Verantwoordelijkheid

Het bestuur van Stichting Ruilhandel Oosterhout is verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens.

3. bijzondere persoonsgegevens

Er worden géén bijzondere persoonsgegevens bewaard.

4. Informeren

intern:
Deelnemers worden voor 25 mei 2018 per e-mail op de hoogte gesteld van de AVG en de inhoud van
het privacybeleid. De deelnemers die geen e-mail hebben ontvangen dit privacybeleid per post
toegezonden.
Extern:
Het privacybeleid wordt op de website gepubliceerd binnen de rubriek ‘formulieren’. Op het
inschrijfformulier staat een samenvatting en een verwijzing naar het privacybeleid online.

5. Recht op inzage

Deelnemers kunnen met een gebruikersnaam en wachtwoord hun eigen gegevens inzien en
bewerken in het administratief programma Cyclos (webbased). Zij bepalen zelf welke gegevens
zichtbaar zijn voor andere deelnemers.
Bij het aangaan van het deelnemerschap gaan deelnemers er mee akkoord dat hun naam en
mailadres gezien worden door andere deelnemers. Tevens kunnen andere deelnemers de gegevens
zien die de deelnemer zelf openstelt.
Deelnemers kunnen te allen tijde hun gegevens opvragen bij het bestuur van de stichting. Er wordt
getoond welke gegevens waar zijn vastgelegd.
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6. Gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden via een inschrijfformulier met handtekening aangeleverd aan de
penningmeester.
De penningmeester
• maakt een gebruikersaccount aan in cloud (administratief programma Cyclos) (https://
communities.cyclos.org/ruilhandeloosterhout). De cloud staat op een website met TLS protocol
(herkenbaar aan https in de url).
• bewaart de financiële gegevens in een contributieprogramma op zijn computer.
• maakt een machtigingsverzoek aan in het beveiligde betalingsprogramma van de Rabobank.
• bewaart het fysieke inschrijfformulier in een map.
De secretaris ontvangt ten behoeve van de communicatie minimale gegevens die worden opgeslagen
in de cloud (GMail). Omdat niet alle deelnemers een mailadres hebben, is het voor de communicatie
nodig om ook adresgegevens te noteren.

8. Back-up

De penningmeester zorgt voor een back-up van het contributrieprogramma op zijn computer.
Cyclos zorgt voor de back-up van de cloud https://communities.cyclos.org/ruilhandeloosterhout
Voor de data in het beveiligde betalingsprogramma van de Rabobank is de Rabobank
verantwoordelijk voor het maken van een backup.

9. Beveiliging

Voor de cloud https://communities.cyclos.org/ruilhandeloosterhout hebben enkel deelnemers van
Ruilhandel Oosterhout toegang. Deelnemers kunnen inloggen met een gebruikersnaam en een
wachtwoord op een website met TLS protocol. Deze cloud staat het niet toe dat het wachtwoord
automatisch opgeslagen wordt.
Het beveiligde betalingsprogramma van de Rabobank is alleen toegankelijk door de penningmeester
middels een tweetraps authenticatie die ingesteld is door de Rabobank.
De fysieke inschrijfformulieren tbv de automatische incasso zijn alleen toegankelijk voor de
penningmeester.
De penningmeester heeft zijn computer beveiligd met een code.
De gegevens ten behoeve van communicatie zijn door het bestuur beveiligd met een wachtwoord in
Gmail.

10. Toegangsrechten
Bewaarde gegevens

Rechten

Voornaam; tussenvoegsel; achternaam
Mailadres
Telefoonnummer

Cyclos
Bestuursleden (volledig beheer)
Deelnemer (rechten om eigen gegevens aan te
passen / gegevens andere deelnemers inzien)
GMail
Bestuursleden (volledig beheer)
Deelnemer (geen toegang)

Voorletter; tussenvoegsel; achternaam
Woonplaats
IBAN
Handtekening

Penningmeester (volledig beheer)
Bestuursleden (geen toegang)
Deelnemer (geen toegang)

11. Functionaris gegevensbescherming

Er is geen functionaris gegevensbescherming aangesteld. Een deelnemer kan via het bestuur inzage
krijgen en mutaties door laten voeren.
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12. Verwerkersovereenkomsten

Vooralsnog zijn nog geen verwerkersovereenkomsten nodig.
Rabobank Nederland is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren.
Social TRade Organisation (STRO): Cyclos is een zeer veilig betaalplatform, waarmee gebruikers
betalingen kunnen doen via internet, met betaalpasjes, sms en andere mobiele toepassingen zoals
apps. STRO heeft geen toegang tot ons platform.
Bij aanmelding geven deelnemers toestemming te gebruiken voor communicatiedoeleinden via GMail.

13. Procedure datalekken

In geval van het vermoeden of melding van een datalek zullen binnen 72 uur minimaal twee
bestuursleden aan de hand van de “Beslisboom meldplicht datalekken” (afbeelding) bepalen of er
melding gemaakt dient te worden. Indien van er melding gemaakt moet worden zal dit gebeuren via
de website van de autoriteit persoonsgegevens.

!
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Privacybeleid in schema
WAAROM
Doel
WAT
Bewaarde gegevens

Communicatie met de leden
Communicatie leden onderling
1.Voornaam
2.Tussenvoegsel
3.achternaam
4.Mailadres
5.Telefoonnummer

Incasseren deelnamekosten

1. Voorletter
2. Tussenvoegsel
3. achternaam
4. Woonplaats
5. IBAN
6. Handtekening

6.Woonadres (niet verplicht)
HOE

Digitaal in de cloud (1-6)

A. Digitaal bankprogramma (1-5)
B. Contributieprogramma (1-5)
C. Fysiek inschrijfformulier (1-6)

WAAR
Locatie

A. Cyclos (1-6)
https://communities.cyclos.org/
ruilhandeloosterhout
B. GMail (1-4)

A. rabobank.nl
B. Computer penningmeester
C. Ordner penningmeester

WIE
Rechten

A. Cyclos
! Bestuursleden
(volledige beheer)
! Deelnemer
(recht om eigen gegevens aan te
passen
gegevens andere deelnemers
inzien)

A-B-C
! Penningmeester
(alle rechten)
! Bestuursleden
(geen toegang)
! Deelnemer
(geen toegang)

B. GMail
! Bestuursleden
(volledige beheer)
! Deelnemer
(geen toegang)

Backup

A. Cyclos
door Cyclos
B. GMail
geen backup nodig

A. rabobank.nl
geen backup
B. Contributieprogramma
door penningmeester
C. Fysiek
niet van toepassing

Oosterhout, vrijdag 11 mei 2018
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