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Het Nutsdepartement Groningen Haren is een vereniging, ingeschreven bij de KvK onder 
nr.40024703. 
Gevestigd te 9751 HT Haren, Westerveen 9 
Email: info@nutgroningenharen.nl en secretaris@nutgroningenharen.nl 
Website: https://nutgroningenharen.nl 
 
Leden kunnen worden natuurlijke personen met de leeftijd van 18 jaar of ouder. 
Leden worden als zodanig ingeschreven na invulling en ondertekening van een aanmeldformulier 
(zie bijlage). 
 
Privacy statement 
Het Nutsdepartement Groningen-Haren verwerkt persoonsgegevens en andere data in 
overeenstemming met de geldende wetgeving, de zogenaamde Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (AVG).  
Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw 
persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter 
beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons 
houden. 
 
Toepasselijkheid: 
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden via het 
aanmeldingsformulier verstrekte persoonlijke informatie. 
 
Grondslag gegevensverwerking 
Het Nutsdepartement Groningen-Haren verwerkt alleen de persoonsgegevens waar uzelf 
toestemming voor heeft gegeven via het aanmeldingsformulier. 
 
Verwerking van uw gegevens 
Het Nutsdepartement Groningen-Haren houdt een administratie bij van leden ten behoeve van de 
organisatie van haar activiteiten. Deze persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, e-mailadres) worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 
Om u te kunnen informeren over nieuws, evenementen en activiteiten die worden uitgevoerd door 
het Nutsdepartement Groningen-Haren en met haar samenwerkende organisaties (via E-mail en 
nieuwsbrieven). 
Voorts voor de financiële administratie en deelnemersadministratie van haar activiteiten; 
 
Concreet gebruik persoonsgegevens 
De secretaris van het Nutsdepartement Groningen-Haren gebruikt (e-mail) adressen van leden en 
belangstellenden t.b.v. informatie en afspraken; 
 
Registratie van uw gegevens 
Leden worden na aanmelding tot wederopzegging opgenomen in de ledenadministratie.  
De ledenadministratie bestaat uit een financiële administratie en een niet daaraan gekoppelde 
ledenlijst. 
Van niet-leden die zich aanmelden voor onze activiteiten worden de gegevens na afloop van de 
activiteit, waarvoor men zich heeft aangemeld, vernietigd.  
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Uw rechten en uw persoonlijke gegevens 
U kunt het volgende vragen aan het Nutsdepartement Groningen-Haren met betrekking tot uw 
persoonlijke gegevens: 

• het recht tot inzage in de gegevens die het Nutsdepartement Groningen-Haren heeft 
vastgelegd; 

• het recht te verzoeken dat het Nutsdepartement Groningen-Haren persoonlijke gegevens 
corrigeert als deze onjuist blijken te zijn of blijken te zijn verouderd; 

• het recht om te verzoeken dat de verwerkingsverantwoordelijke het lid zijn/haar 
persoonlijke gegevens verstrekt; 

• het recht om een klacht over de verwerking en behandeling van uw persoonlijke gegevens 
bij het bestuur van het Nutsdepartement Groningen-Haren in te dienen. 

 
In het geval u van de onderstaande rechten gebruik wenst te maken, behelst dat concreet, dat u 
uw lidmaatschap van de vereniging wenst te beëindigen: 

• het recht op beperking van de verwerking, het recht om minder gegevens te verwerken; 
• het recht om te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen wanneer het niet langer nodig 

is om deze gegevens voor het Nutsdepartement Groningen-Haren te behouden, het recht 
op vergetelheid; 

• het recht op uw instemming met de verwerking te allen tijde herroepen; 
• het recht om, indien er een geschil is met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw 

persoonsgegevens, te vragen verdere verwerking te staken; 
 
Gegevens wijzigen 
U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van het Nutsdepartement Groningen-Haren 
(secretaris@nutgroningenharen.nl). 
 
Het delen van uw persoonlijke gegevens 
Uw persoonlijke gegevens worden als strikt vertrouwelijk behandeld en zullen alleen in 
Nutsdepartement Groningen-Haren context worden gebruikt. Gegevens worden niet aan derden 
buiten het Nutsdepartement Groningen-Haren verstrekt. 
 
Verdere verwerking 
Als we uw persoonsgegevens willen gebruiken voor een nieuw doel, en dit niet valt onder de 
huidige toestemming en privacy verklaring, dan krijgt u een nieuw verzoek waarin dit nieuwe 
gebruik vóór aanvang van de verwerking en de relevante doeleinden worden uiteengezet. 
 
Website 
Alle gegevens die via de website worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze 
gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier 
worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan het Nutsdepartement Groningen-Haren 
verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. 
Op de website van het Nutsdepartement Groningen-Haren worden geen bezoekgegevens 
bijgehouden. Er wordt tevens geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies.  
 
Beveiliging 
Het Nutsdepartement Groningen-Haren heeft technische en organisatorische maatregelen 
genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige 
verwerking. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn 
voor de Bestuursleden en de door het bestuur aangestelde leden, die daar vanuit hun functie toe 
bevoegd zijn, te weten de ledenadministrateur en de boekingsadministrateur. 
Voorts wordt ervoor gezorgd, dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden 
waarvoor ze zijn verkregen. 


