
Reglement Tuinvereniging Oosterplas in het kader van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tuinvereniging Oosterplas is een tuinvereniging die een complex volkstuinen ver-
huurt aan haar leden. De vereniging telt ca 80 tuinen en heeft ca. 90 leden (in 
een aantal gevallen beheren 2 leden samen één volkstuin). Daarnaast beheert de 
vereniging een wachtlijst van aspirant-leden.

1.   Het bestuur vraagt van haar leden en aspirant-leden alleen de gegevens die 
nodig zijn voor het doelmatig beheren van de vereniging en het verhuren 
van de tuinen: naam en voorletters, adres, telefoon en e-adres. Het bestuur 
gebruikt daarnaast een tuinnummer voor het perceel dat aan een bepaald lid 
(leden) is verhuurd.

2.   Het bestuur wijst één van de bestuursleden aan als beheerder van deze per-
soonsgegevens.

3.   De persoonsgegevens worden beheerd door dit bestuurslid èn een door het 
bestuur aangewezen lid. De namen van deze personen staan in het medede-
lingenkastje.

4.   Alleen het bestuur en het lid genoemd in punt 3 heeft toegang tot de per-
soonsgegevens van haar leden.

5.   De website van de vereniging wordt beheerd door het lid van het bestuur dat 
de persoonsgegevens beheert en een door het bestuur aangewezen lid. Op 
de website staan geen persoonsgegevens van leden.

6.   De leden hebben onderling een groepspagina op facebook. Leden zijn ver-
antwoordelijk voor de berichten die zij plaatsen. Het bestuur geeft deze 
berichten niet door aan derden.

7.   De persoonsgegevens van een lid worden alleen met toestemming van het 
betreffende lid aan andere leden van de vereniging doorgegeven.

8.   De persoonsgegevens van de leden worden niet aan derden doorgegeven als 
de leden daar niet nadrukkelijk toestemming voor geven.

9.   Als leden zaad en plantgoed bestellen via de vereniging geven zij daarbij 
impliciet toestemming hun gegevens door te geven aan de leveranciers van 
zaden en plantgoed. De namen van deze leveranciers staan in de bestellijst.

10.  Als leden hun lidmaatschap opzeggen, worden hun gegevens verwijderd.
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