
Privacyverklaring Naturentuin 

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. 
Ook in en rond de Naturentuin hebben we te maken met gegevens van mensen. Hieronder staat hoe 
wij omgaan met deze gegevens en de privacy proberen te waarborgen. 
Heeft u hierover vragen , stuur dan een bericht naar: anneke@naturentuingoirle.nl 
 
E-mailadressen en telefoonnummers: 
Door de nieuwsbrief, opgave voor  activiteiten of als men een vraag heeft, zijn we in het bezit van e-
mailadressen en telefoonnummers. Deze worden geregistreerd in de website 
www.naturentuingoirle.nl.  

- Op schrift worden deze na het registreren vernietigd 
- De computer is beveiligd met een wachtwoord 
- De telefoon is beveiligd met een patroon 
- De achterkant van de website is beveiligd met een wachtwoord 
- De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet aan derden doorgegeven 
- De e-mails naar groepen worden met de adressen via bcc verstuurd 
- De inschrijving voor de nieuwsbrief kan ten alle tijden ingetrokken worden via een 

uitschrijvingsformulier op de site. 
 
Foto’s en film: 
Wanneer je mee doet aan activiteiten van de Naturentuin is er kans dat je op een foto of filmpje 
komt te staan. Deze media hebben vooral  tot doel: PR van komende activiteiten via nieuwsbrieven, 
krantenartikelen, lezingen e.d.. Maar ook de  noodzaak van de tuin aantonen en een  eigen archief. 

- De foto’s waar mensen op staan worden alleen voor dat doel gebruikt en niet aan derden 
doorgegeven 

- Bij activiteiten in groepen wordt het vooraf gevraagd 
- Men mag altijd aangeven niet op beeld te willen, daar wordt dan rekening mee gehouden. 
- Wanneer men prominent in beeld is, wordt het op dat moment gevraagd. 
- Het is meestal mogelijk het beeld terug te halen wanneer men daar achteraf om vraagt 
- De computer is beveiligd met een wachtwoord 
- De telefoon is beveiligd met een patroon 
- De achterkant van de website is beveiligd met een wachtwoord 

 
 

Voor al het bovenstaande geldt dat de bedoelingen integer zijn maar het wel mensenwerk blijft.  
 
 
Mei 2018 
Anneke Scholte 
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