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Inleiding  
Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) – in het Nederlands de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) – van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum in de hele 
Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
komt daarmee te vervallen. Binnen de AVG wordt geregeld wat wel en niet mag.  
MAK Blokweer wil iedereen door middel van dit privacy statement open en transparant informeren 
over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij houden ons hierbij aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 
 

Wat zijn persoonsgegevens?  
De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, 
ofwel naar deze persoon te herleiden is. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand 
liggende gegevens zijn iemands naam, geboortedatum, adres en woonplaats. Maar ook 
telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. 
Daarnaast worden ook  foto’s en video’s gezien als persoonsgegevens.  
 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens 
MAK Blokweer verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie 
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Wij verwerken persoonsgegevens van medewerkers, 
vrijwilligers, donateurs en mensen die zich via de website hebben aangemeld voor een activiteit. 
 
Alle communicatiekanalen die MAK Blokweer gebruikt, vallen onder deze Privacyverklaring. Wij 
zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan waarvoor ze zijn bedoeld, 
tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.  
 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens?  
MAK Blokweer is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van de verkregen 
persoonsgegevens.  
Alle persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving, waar alleen bevoegde personen 
van het secretariaat van MAK Blokweer toegang tot hebben. 
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Waarvoor verwerken we persoonsgegevens bij MAK Blokweer?  
We hebben van vaste medewerkers gegevens nodig om op een juiste manier de lonen te kunnen uit 
betalen, van vrijwilligers houden we gegevens bij om ze op de juiste plek in te kunnen zetten en van 
overige relaties gebruiken we bijvoorbeeld hun mail adres om de interne weekberichten te kunnen 
versturen. Daarnaast zijn persoonsgegevens nodig voor het afsluiten van eventuele verzekeringen en 
het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.  
 
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning 
van administratieve processen rondom financiën enzovoorts. Voor onze loonadministratie hebben 
wij een contract met een administratiekantoor; met dit bedrijf hebben wij een 
verwerkersovereenkomst afgesloten. Bij de verwerking van persoonsgegevens is  MAK Blokweer 
gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.  
 

Verstrekking van gegevens aan derden 
MAK Blokweer verstrekt persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder voorafgaande 
toestemming van de betreffende persoon.  
 

Bewaartermijnen 
MAK Blokweer bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige 
dienstverlening te kunnen bieden. Als wij persoonsgegevens niet nodig hebben, worden ze 
vernietigd.  
 
Gegevens gerelateerd aan (vrijwilligers)werk worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om 
statistische informatie zoals vrijwilligersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven 
genereren. Daarnaast is het voor de organisatie met deze informatie mogelijk oud-medewerkers en -
vrijwilligers te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden 
de wettelijk bepaalde voorschriften.  
 

Vragen of klachten? 
Op ieder moment kan iemand inzage vragen in zijn of haar gegevens die worden verzameld of deze 
laten corrigeren of verwijderen. Voor een verzoek hiertoe of voor overige  vragen of klachten over de 
verwerking van persoonsgegevens door MAK Blokweer kan er contact opgenomen worden via 
info@mak-blokweer.nl . 
 

Wijziging privacy statement 
MAK -Blokweer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy 
statement. De meest recente versie vind je altijd op www.mak-blokweer.nl.  
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