
Stichting Milieuraad Zwolle

Privacyreglement Stichting Milieuraad Zwolle

Conform de verplichtingen zoals neergelegd in de wet Algemene Verordening 
Gegevensbeheer (AVG) die ingegaan is op 25 mei 2018 heeft de Stichting Milieuraad Zwolle 
(SMZ) een privacyreglement opgesteld. Hiermee wordt aan bij de SMZ bekende personen 
kenbaar gemaakt welke en op welke wijze persoonsgegevens van hen worden geregistreerd 
en op welke wijze hiermee wordt omgegaan. De SMZ registreert persoonsgegevens van haar
vrijwilligers (inclusief bestuursleden) en personeel in dienst van de SMZ.

Vrijwilligers

 De Stichting Milieuraad Zwolle (SMZ) registreert die gegevens die nodig zijn om contact 
te onderhouden met vrijwilligers en registreert daarnaast de expertise van waaruit de 
vrijwilliger zijn of haar bijdrage levert aan de SMZ.

 De SMZ registreert van haar vrijwilligers:

        De naam, adres en woonplaats

        Telefoonnummer

        Emailadres

        Expertise

        Lidmaatschap van werkgroepen binnen de SMZ

        Lidmaatschap van werkgroepen betrokken bij de SMZ

Personeel

 De Stichting Milieuraad Zwolle (SMZ) registreert van haar personeel die 
persoonsgegevens die nodig zijn om een normaal dienstverband te kunnen onderhouden
en verzekeringen te kunnen afsluiten waar die vereist zijn.

 

De Stichting Milieuraad Zwolle (SMZ) respecteert en beschermt de persoonsgegevens van 
alle bij de stichting betrokken personen.

Als organisatie heeft de SMZ gegevens van haar personeel, bestuursleden en vrijwilligers 
nodig. Met die gegevens gaan we vertrouwelijk om.

Bij verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens stelt.



Wij gebruiken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de 
verzameld zijn.

In ons privacy-beleid leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en 
met welk doel.
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1. Uitgangspunten

De SMZ gebruikt gegevens van vrijwilligers, bestuursleden en personeel. Als stichting hebben
we die gegevens nodig. We gebruiken persoonsgegevens voor:

* het verzenden en ontvangen van de Milieupraat, verslagen, nieuwsberichten, 
uitnodigingen etc.

*Bijhouden van tak van interesse/ deskundigheid zoals specifieke kennis op onderwerpen 
waarbinnen de Milieuraad acteert



*Deelname aan werkgroepen die binnen de Milieuraad actief zijn

Met de privacygevoelige informatie (in de wet “persoonsgegevens” genoemd) gaan we 
zorgvuldig om. We registreren emailadressen en telefoonnummers om personen te kunnen 
bereiken wanneer dat nodig is. We registreren niet meer gegevens dan we nodig hebben en 
we beschermen deze gegevens zodat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van leden aan derden.

In het privacy-beleid is vastgelegd hoe de Stichting Milieuraad Zwolle met de 
persoonsgegevens van haar vrijwilligers, bestuursleden en personeel omgaat, waarvoor deze
worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de SMZ?

SMZ verzamelt diverse (persoons)gegevens van leden. Deze gegevens staan in het 
vrijwilligersbestand van de stichting.

Wij verzamelen:

 Volledige naam (Voor en achternaam)

 Adres

 Telefoonnummer(s)

 Emailadres

 Interesse/ deskundigheid

 Deelname aan werkgroep(en) van de SMZ

3. Waarvoor heeft SMZ de persoonsgegevens nodig?

*Oproepen van vrijwilligers voor specifieke activiteiten 

*Verzenden van uitnodigingen voor vergaderingen/ bijeenkomsten, nieuwsberichten etc.

*Verzenden de Milieupraat

4. Hoe gebruikt en beschermt SMZ persoonsgegevens?



Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we nodig hebben voor de werkzaamheden 
zoals deze genoemd zijn onder hoofdstuk 3. Wij publiceren nooit zonder toestemming 
persoonsgegevens van vrijwilligers, bestuursleden en/ of personeel.

Geheimhouding: Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze leden, heeft 
geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens: Alleen het dagelijks bestuur, de staffunctionaris en specifiek daartoe 
aangewezen vrijwilligers belast met administratieve ondersteuning hebben toegang tot de 
volledige ledenadministratie. De persoonsgegevens zijn opgenomen in een separaat bestand
en is niet gekoppeld aan het internet of de internetpagina van de stichting.

5. Delen van gegevens met andere organisaties

De SMZ gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen organisatie.

Er worden geen gegevens gedeeld met derden.

6. Welke rechten hebben de bij de SMZ geregistreerde personen?

Ieder persoon heeft recht op inzage van de eigen persoonsgegevens.  Verzoeken tot inzage 
kunnen via email ingediend worden bij de stichting. Wanneer een verzoek tot inzage wordt 
gedaan, krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens.

Verzoeken tot correctie van persoonsgegevens worden alleen gehonoreerd indien de 
gegevens onjuist zijn. 

Personen kunnen verzoeken om hun gegevens te laten verwijderen uit de administratie.  

7. Emailadres

Het emailadres van de stichting is info@milieuraadzwolle.nl 

De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via die mailadres en via ingevulde 
formulieren, verwerken we volgens dit privacy-beleid.

8. Wet- en regelgeving

Op het gebied van privacy en bescherming persoonsgegevens heeft de SMZ te maken met 
de volgende wet- en regelgeving:

*Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

*Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), dit is de nieuwe Wbp die in 2018 is 
ingegaan.

mailto:info@milieuraadzwolle.nl


9. Communicatie van privacy-beleid

Zodra dit document is vastgesteld in de bestuursvergadering van SMZ wordt dit document 
op de website geplaatst. Alle bij de SMZ geregistreerde personen worden benaderd inzake 
het privacy-beleid en krijgen de mogelijkheid aan te geven niet langer opgenomen te zijn in 
de administratie van de SMZ. 

     


