
 
 

Privacyverklaring en cookiebeleid 
 
Amateurtuindersvereniging Arentsburgh 
Correspondentieadres: Arentsburghlaan 26B, 2275 TS Voorburg 
 
Amateurtuindersvereniging Arentsburgh 
Amateurtuindersvereniging Arentsburgh is een vereniging die zich ten doel stelt het 
uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als vorm van vrije tijdsbesteding. 
Voor deze activiteiten maken wij gebruik van persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig met deze 
persoonsgegevens omgaan. 
 
Gerechtvaardigd belang 
Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan het doel van 
de vereniging. Het gaat dan met name om: jaarnota, informeren van de leden, onderlinge 
communicatie, organiseren van werkbeurten, tuincontrole, ledenadministratie en registreren van 
kandidaat-leden. Wanneer wij op deze basis gegevens van je verwerken, zullen wij zorgdragen voor 
de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de 
privacywetgeving aan jou gegeven rechten en vrijheden. 
 
Gebruik van persoonsgegevens 
Voor onze activiteiten maakt onze vereniging gebruik van de volgende persoonsgegevens: 
- voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum 
Bestuursleden alsook personen die door het bestuur zijn gedelegeerd in commissie’s hebben toegang 
tot deze gegevens en mogen die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor de vereniging de 
gegevens verwerkt. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Arentsburgh gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies (Google 
Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies 
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 
browser verwijderen. 

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan 
derden verstrekt. 

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Met deze cookies 
krijgt Arentsburgh inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire 
pagina’s etc. Op deze manier kan Arentsburgh de communicatie beter afstemmen op de behoeften 



van de websitebezoekers. Arentsburgh kan niet zien wie zijn website bezoekt. Google kan dit als 
aanbieder van de dienst wel. 

Atria heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere 
Google diensten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke 
privacy beleid van Google Analytics. 

 
Toestemming verwerking van persoonsgegevens 
Door zich in te schrijven als lid dan wel kandidaat-lid geef je toestemming voor de verwerking en het 
gebruik van je persoonsgegevens. 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
In het kader van onze activiteiten schakelen wij derde partijen in. Wij kunnen in dat kader 
gegevens verstrekken aan: 
- de AVVN 
 
Beveiligingsniveau van persoonsgegevens 
Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen 
verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de 
veiligheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn 
van een datalek, zal de vereniging het op de juiste wijze melden. 
 
Recht op inzage/correctie/verzet en bevriezing 
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van je verwerken: 
- recht op inzage in de verwerking van je persoonsgegevens door de vereniging. 
- het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, wanneer de 
verwerking van de gegevens niet langer nodig is. 
Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij 
niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij je daarover informeren. 
Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze 
privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via een e-mail aan bestuur@atvarentsburgh.nl  
 
Amateurtuindersvereniging Arentsburgh bewaart je gegevens steeds zolang als nodig is voor 
de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Na afloop van de bewaartermijnen zal 
Amateurtuindersvereniging Arentsburgh de gegevens verwijderen. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 
Cookie: Google Analytics – 2 jaar 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Wanneer je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door 
Amateurtuindersvereniging Arentsburgh, horen wij dat graag. Je kunt daarover contact met 
ons opnemen en wij zullen samen met jou naar oplossingen kijken. Je hebt het recht om een klacht 
in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Deze privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de 
wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen je over wijzigingen informeren door de herziene 
privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. 
Deze privacyverklaring is op 1 oktober 2019 vernieuwd. 
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