
Privacybeleid Bloemenvereniging Flora 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die 
Bloemenvereniging Flora verwerkt van haar leden, donateurs en andere 
geïnteresseerden. 

Indien u lid wordt van Bloemenvereniging Flora, een donatie doet of om andere 
reden persoonsgegevens aan Bloemenvereniging Flora verstrekt, geeft u 
uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze 
privacyverklaring te verwerken.  

Vanaf 25 mei 2018 moet Bloemenvereniging Flora voldoen aan de nieuwe Europese 
privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze 
wet bepaalt dat de vereniging de persoonsgegevens en de privacy van haar leden 
moet beschermen en daartoe maatregelen moet nemen zoals die in de AVG zijn 
benoemd.  
Voor onze vereniging betekent dit:  

• een register waarin persoonsgegevens worden verwerkt  
• een register van datalekken 
• dat de rechten van betrokkenen kunnen worden uitgeoefend  

 
Welke gegevens verwerkt Bloemenvereniging Flora en met welk doel 

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens  verwerkt: 

- voor- en achternaam 
- adresgegevens 
- geboortedatum 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 

Bloemenvereniging Flora verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de 
volgende doeleinden: 

Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor 
contact over het lidmaatschap en correspondentie. 

Uw naam, adresgegevens,  telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor 
het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van 
Bloemenvereniging Flora. 

In het kader van donaties worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

- naam 
- adresgegevens 

Uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor contact over de jaarlijkse donatie 
aan Bloemenvereniging Flora. 

 
 



Uitgangspunten 
Bloemenvereniging Flora gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en 
respecteert de privacy van betrokkenen. Bloemenvereniging Flora houdt zich hierbij 
aan de volgende uitgangspunten:  

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie  
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze verwerkt. 

Grondslag en doelbinding  
Bloemenvereniging Flora zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor 
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden 
verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige 
grondslag verwerkt.  

Dataminimalisatie 
Bloemenvereniging Flora verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 
voor het vooraf bepaalde doel. Zij streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar 
mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.  

Beveiliging 
Bloemenvereniging Flora respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er 
zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen 
in de administratie van Bloemenvereniging Flora. Deze database is uitsluitend 
toegankelijk voor medewerkers van Bloemenvereniging Flora, voor zover dat uit 
hoofde van hun functie noodzakelijk is. Bloemenvereniging Flora spant zich verder 
naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm 
van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende 
technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt 
gehouden met de stand van de techniek. 
Bloemenvereniging Flora is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen 
toegang tot computers of bestanden, via advertenties, verspreide virussen, of andere 
onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter 
beschikking stellen van gegevens aan Bloemenvereniging Flora. 
 
Bewaartermijn  
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van 
persoonsgegevens kan nodig zijn om werkzaamheden goed te kunnen uitoefenen of 
om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

Integriteit en vertrouwelijkheid  
Bloemenvereniging Flora gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt 
deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel 
waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt zij voor passende beveiliging 
van persoonsgegevens.  

 
 
 



Delen met derden  
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van 
verwerking van persoonsgegevens, maakt Bloemenvereniging Flora afspraken over 
de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan 
de wet en er wordt voor zorggedragen dat deze actueel zijn. 

Rechten van betrokkenen 
Bloemenvereniging Flora honoreert alle rechten van betrokkenen. U heeft het recht 
om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door 
Bloemenvereniging Flora. 
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming op de verwerking van 
uw persoonsgegevens kan gestuurd worden naar info@floraveldhoven.nl  

Aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) (artikel 37 t/m 
39, AVG)  
Bloemenvereniging Flora heeft geen FG aangesteld, daar dit niet verplicht is voor 
onze vereniging.  

Datalekken (artikel 33, 34, AVG)  
We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van 
derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben.  
Bij een eventueel datalek zal de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na 
constatering hiervan in kennis worden gesteld. 
Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op 
schending van rechten van betrokkenen, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens 
niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG] 

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd. 

Cookies 
Bloemenvereniging Flora gebruikt via de eigen website www.floraveldhoven.nl geen 
cookies of vergelijkbare technieken. 

Foto’s 
Bij activiteiten kunnen foto’s of video-opnames worden gemaakt van de deelnemers. 
Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor website, presentatie of 
publiciteit van Bloemenvereniging Flora. Indien iemand die op één van de beelden 
voorkomt geen prijs stelt op publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel 
mogelijk worden gehonoreerd. 
 
Disclaimer  
Dit is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en 
gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd 
leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.  
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