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Privacyverklaring van de Vereniging tot Beheer van het Bungalowpark ’t Giethmenseveld.

De Vereniging tot Beheer van het Bungalowpark ’t Giethmenseveld (hierna: de 
vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In dit document is het privacy beleid vastgelegd van onze vereniging waarin we 
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt onder 
andere met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming -als wij deze nodig hebben- voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel 
rechtstreeks voortvloeien uit de wet, de statuten van onze vereniging of de onderliggende 
reglementen.

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, de statuten of reglementen.

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze 
respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vereniging tot Beheer van het Bungalowpark ’t Giethmenseveld.
Jan J.M. Kums, bestuurslid interne zaken
Lorentzlaan 35, 8024 XJ Zwolle
internezaken@hetgiethmenseveld.nl
Tel. 06-14745411 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

1. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
2. De informatievoorziening voor de leden, huurders en andere gebruikers;
3. Het beheer over het gemeenschappelijk bezit van de vereniging, en 
4. De veiligheid op ons park. 

In het kader van deze doelstellingen houdt het bestuur van de vereniging op grond van de 
toepasselijke wet- en regelgeving en reglementen een register bij van eigenaars, huurders en andere 
gebruikers. Voor alle doelstellingen kunnen wij (afhankelijk van de betreffende situatie) de volgende 
persoonsgegevens van u vragen:
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- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Camerabeelden
Ten behoeve van de veiligheid op het park hebben wij op een aantal plaatsen op het park camera’s 
opgesteld. Dit doen wij onder meer om te bewaken dat er geen ongeautoriseerd bezoek aan het park 
plaatsvindt. De camerabeelden worden slechts gedurende korte tijd, namelijk voor zover noodzakelijk 
voor dit doel, bewaard. Het kan dus voorkomen dat u tijdens aanwezigheid op het park op deze 
beelden herkenbaar voorkomt en dat deze beelden beschouwd moeten worden als persoonsgegeven 
in de zin van de AVG. Het spreekt voor zich dat wij ook met deze gegevens op een zorgvuldige 
manier zullen omgaan.

Bezoeken van onze website
Met onze website willen we onze leden, huurders en gebruikers, en derden informeren over zaken die 
voor hen van belang zijn op, over of in de nabijheid van het park. Om de werking van onze website te 
garanderen houden we bepaalde statistieken bij van het bezoek daarvan. Wanneer u onze website 
bezoekt houdt Google Analytics bij welke pagina’s u bekijkt. Met deze gegevens kunnen we onze site 
gebruiksvriendelijker maken. Dit zijn noodzakelijke gegevens.
De website maakt gebruik van functionele cookies. Deze worden gebruikt om de website goed te laten 
functioneren. Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies.
Er is geen cookiemelding op de website nodig omdat de instellingen van Google Analytics voldoen 
aan de voorwaarden die de Autoriteit Persoonsgegevens1 stelt. Deze voorwaarden zijn:

 er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google bewerkt de gegevens voor 
ons en doet er niets anders mee.

 gegevens delen is uitgezet. De gegevens worden niet met derden gedeeld.
 het laatste getal van het IP-adres wordt op 0 gezet, het IP-adres is dus niet meer te herleiden 

tot een individuele aansluiting.
 er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten.

De website bestaat uit een openbaar gedeelte en een deel dat alleen bestemd is voor eigenaren van 
een bungalow op het park. Van bezoekers aan het openbare deel worden alleen door Google 
Analytics geanonimiseerde gegevens op persoonsniveau verzameld.
Om toegang te krijgen tot het eigenarendeel moeten de eigenaren inloggen. Van personen die 
inloggen of een mislukte poging ondernemen om in te loggen worden in een log-bestand de ingevulde 
gebruikersnaam, het IP-adres en het tijdstip van in- en uitloggen vastgelegd. Alle eigenaren gebruiken  
dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord, dus zijn daarmee niet te identificeren. Met de 
vastgelegde gegevens kan worden nagegaan of onbevoegden proberen de website te hacken. Na vijf 
mislukte inlogpogingen vanaf een IP-adres wordt de toegang tot de website voor dat IP-adres 
geblokkeerd. Deze blokkade wordt na twaalf uur automatisch opgeheven

Nieuwsbrief
Alle leden van onze vereniging ontvangen periodiek de digitale Nieuwsbrief, die in de plaats is 
gekomen van de papieren uitgave ’t Ommetje. Met deze Nieuwsbrief willen we u informeren over 
zaken die voor u als lid interessant of nodig zijn op, over, of in de nabijheid van het park. U kunt zich 
op elk moment uitschrijven; onderaan de Nieuwsbrief staat een mogelijkheid om dat aan te geven.

Bewaartermijn persoonsgegevens 
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, op grond van de wet is vereist, dan wel noodzakelijk is voor de veiligheid op ons park. 
Gedurende de periode van eigendom of erfpacht worden de daarmee verband houdende 

1 Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, Autoriteit Persoonsgegevens, 6 maart 2018.
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persoonsgegevens van de leden bewaard. Na beëindiging van deze periode worden deze 
persoonsgegevens nog 12 maanden bewaard om vervolgens te worden gewist of anderszins 
vernietigd. Persoonsgegevens van huurders of andere gebruikers worden in principe drie weken na 
beëindiging van de huurperiode of de periode van gebruik gewist of anderszins vernietigd. 
Camerabeelden worden eveneens drie weken na de opnamedatum gewist.

Gegevens van bezoekers die inloggen of proberen in te loggen op het deel van de website dat alleen 
voor eigenaren is bestemd worden opgeslagen in zogeheten logfiles. Deze logfiles bevatten IP-
adressen, de ingevulde gebruikersnaam (ook bij mislukte inlogpogingen), en tijdstip van in- en 
uitloggen. Deze logfiles worden op de webserver bewaard. De gegevens worden maandelijks door de 
beheerder van de website gedownload en gewist van de server. De gegevens worden uitsluitend 
bewaard om beveiligingsredenen en worden ook alleen daarvoor nog bekeken. Na 6 maanden worden 
de gegevens geanonimiseerd op dezelfde manier als bij Google Analytics: het laatste getal van het IP-
adres wordt nul gemaakt. Er kunnen dan nog wel statistieken worden gemaakt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, 
een rechterlijke uitspraak, de statuten of de reglementen. Zo maken wij gebruik van een derde partij 
(de parkbeheerder) voor onder meer administratie, beheer en onderhoud. Voor onze financiële 
administratie maken wij gebruik van een externe accountant. Ook maken wij gebruik van een externe 
webbeheerder. Met deze partijen sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin we de nodige 
afspraken maken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De vereniging geeft 
nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen bewerkersovereenkomst hebben 
afgesloten. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk 
toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn 
buiten de EU.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen 
genomen of gaan we die op korte termijn nog nemen:

- het waar mogelijk versleuteld bewaren van persoonsgegevens in een veilige, beschermde omgeving;
- het voldoen aan beveiligingseisen t.a.v. de website en het emailverkeer;
- het afgeven van een ondertekende geheimhoudingsverklaring door alle bestuurders;
- het opstellen en hanteren van bewerkersovereenkomsten met derde partijen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben, 
voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de 
statuten of reglementen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Wij kunnen u 
logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dit soort verzoeken.

Bekendmaking van ons privacybeleid
Deze Privacyverklaring wordt gepubliceerd op onze website, wordt verspreid via onze Nieuwsbrief en 
maakt onderdeel uit van het informatiepakket dat nieuwe eigenaren en erfpachters krijgen uitgereikt.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
met ons contact op te nemen (zie hiervoor de bovenstaande gegevens van de secretaris van de 
vereniging). Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het 
gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van dit Reglement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact 
met ons op via de secretaris van de vereniging.
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

