WABP – Malden
WhatsApp Buurtpreventie Malden
PRIVACY STATEMENT v1.2

Privacywetgeving (AVG/GDPR)
Ondanks dat het niet geheel duidelijk is welke positie de Buurtpreventie
Whatsappgroepen innemen binnen de nieuwe AVG/GDPR regelgeving, hebben we wel
gemeend ons privacy-statement omtrent de verwerking van persoonsgegevens hierop af
te stemmen. In dit ‘privacy-statement’ informeren wij u graag duidelijk en transparant
over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u, als persoon zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres,
leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden
spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of emailadres. Maar
bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die
persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Deelnemer aan een whatsappgroep
Als u deelnemer wilt worden van een whatsappgroep via WABP-malden hebben we uw
persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens controleren we of u voldoet
aan de eisen voor deelname. Bijvoorbeeld of u op het juiste adres woont en/of u voldoet
aan de minimum leeftijd voor deelname etc.
Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde webserver bij een hostingbedrijf
dat voldoet aan de privacywetgeving. Alle verbindingen met deze webserver verlopen via
een beveiligde verbinding (https). De gegevens worden alleen gebruikt om contact met u
te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag
stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Welke gegevens worden verzameld en waarvoor gebruiken wij die
Uw naam en telefoonnummer worden gebruikt voor de koppeling in de whatsapp-groep
van de wijkbeheerder zelf; hiermee is hij in staat om berichten aan u (of in de groep) te
verzenden; straat en huisnummer worden tijdens de aanmelding gebruikt om u als
deelnemer in de juiste wijk in te delen; uw geboortedatum wordt gebruikt om te
controleren of u minimaal 18 jaar oud bent (minimum leeftijd voor deelname). Uw
emailadres wordt tijdens de aanmelding gebruikt om uw aanmeldverzoek te bevestigen;
daarnaast gebruiken wij uw emailadres voor nieuwsmailingen (afhankelijk van uw
opgave). Verder kunnen al deze gegevens gebruikt worden om een overzicht te krijgen
van alle deelnemers in een wijk of in het dorp Malden.

De wijkbeheerder kan alleen de persoonlijke gegevens van de deelnemers in zijn wijk
zien. De webmaster kan als systeembeheerder alle gegevens zien. Daarnaast kunt u als
deelnemer te alle tijden alle opgeslagen gegevens van uw zelf bekijken. De toegang tot
deze gegevens is beveiligd met een wachtwoord. De login- en andere gegevens worden
altijd via een beveiligde verbinding verstuurd (https).

Privacy Statement WABP Malden v1.2 – 22 mei 2018

Bewaartermijn gegevens
Deze gegevens blijven bewaard zolang u als deelnemer lid bent van een van de wijkwhatsappgroepen in Malden. Daarna worden deze gegevens permanent verwijderd uit
de whatsappgroep, van de telefoon van de beheerder en van de webserver.

Cookies
Wij kunnen gegevens verzamelen voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in
het gebruik en ontwikkeling van de website www.wabpmalden.nl.Wij maken hiervoor
gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om het gebruik van de website te analyseren. De cookies kunnen worden
overgebracht worden naar de beveiligde server voor verdere verwerking.
Datalekken
Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn
gegaan, of ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien. Bijvoorbeeld een hack waarbij
persoons-gegevens zijn buitgemaakt, of het verzenden van gegevens naar een foutief emailadres. WABPMalden zal in geval van een datalek de betrokkenen op de hoogte stellen.
Daarnaast wordt de melding geregistreerd in een intern registratiesysteem. Gezien de aard
en omvang van de gegevens wordt deze niet gemeld bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.
OPT-OUT
Om de aanmelding via WABPMalden vlekkeloos te laten verlopen worden er tijdens de
aanmelding automatische (service-)berichten verstuurd. Denk hierbij aan de
bevestigingscode of de bevestiging van de aanmelding. Het is niet mogelijk om u voor
deze serviceberichten uit te schrijven.WABPMalden beschouwt deze als noodzakelijk
voor een goede gebruikerservaring.

Voor overige berichten, zoals nieuwsmailingen is het mogelijk u door middel van een
OPT-OUT af te melden.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden
die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming
hiervoor hebben verkregen.
Derden
De opgeslagen gegevens of informatie worden nooit met derden gedeeld.
Vragen of klachten
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de
wijkbeheerder of bij de coördinator van het dorp Malden (info@wabpmalden.nl) of 0246690002.
Wijziging privacybeleid
WABPMalden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor aanmelding of
deelname te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent
Communicatie
De meest actuele versie van het ‘privacy-statement’ is terug te vinden op onze website
‘www.wabpmalden.nl’
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