
Privacy verklaring Buurtbusvereniging Lelystad 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG privacywetgeving ingegaan. Om deze reden heeft de 

Buurtbusvereniging Lelystad een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring heeft als doel om u 

bewust te maken welke gegevens wij bewaren en wat wij er mee doen. 

De buurtbusvereniging is in 2016 opgericht en heeft als doel het bereikbaar houden van de afgelegen 

wijken in de Gemeente Lelystad. Dit doen wij met ca. 40 vrijwilligers die elk 4 uur rijden. Om dit 

allemaal in goede banen te lijden hebben wij gegevens van onze vrijwilligers nodig. Hieronder een 

overzicht met de gevraagde gegevens en wat wij er mee doen: 

- Voor- en Achternaam 

Wordt gebruikt voor de administratie en communicatie 

- Geboortedatum 

Wordt gebruikt voor de administratie 

- Adresgegevens 

Wordt gebruikt voor de administratie 

- Telefoonnummer 

Wordt gebruikt voor communicatie 

- E-mail adres 

Wordt gebruikt voor communicatie 

- Geslacht 

Wordt gebruikt voor de administratie 

- Rijbewijsnummer 

Wordt gebruikt ter controle van het rijbewijs 

- Keuringsbewijs medische keuring 

Wordt gebruikt ter controle van de medische rijbevoegdheid 

Binnen de vereniging hebben verschillende personen toegang tot verschillende gegevens. Hieronder 

een overzicht per rol: 

- Vrijwilliger 

Voor- en achternaam* vrijwilligers 

Geboortedatum vrijwilligers* 

Adresgegevens vrijwilligers* 

Telefoonnummer(s) vrijwilligers* 

E-mailadres vrijwilligers* 

Geslacht vrijwilligers 

 

- Planner 

Voor- en achternaam vrijwilligers 

Geboortedatum vrijwilligers 

Adresgegevens vrijwilligers 

Telefoonnummer(s) vrijwilligers 

E-mailadres vrijwilligers 

Geslacht vrijwilligers 

  



- Secretaris 

Voor- en achternaam vrijwilligers 

Geboortedatum vrijwilligers 

Adresgegevens vrijwilligers 

Telefoonnummer(s) vrijwilligers 

E-mailadres vrijwilligers 

Geslacht vrijwilligers 

Rijbewijsnummer 

Keuringsbewijs medische keuring 

Additionele gegevens voor evenementen (dieetwensen, specifieke voorkeuren etc.) 

 

- Voorzitter 

Voor- en achternaam vrijwilligers 

Geboortedatum vrijwilligers 

Adresgegevens vrijwilligers 

Telefoonnummer(s) vrijwilligers 

E-mailadres vrijwilligers 

Geslacht vrijwilligers 

 

- Penningmeester 

Voor- en achternaam vrijwilligers 

Geboortedatum vrijwilligers 

Adresgegevens vrijwilligers 

Telefoonnummer(s) vrijwilligers 

E-mailadres vrijwilligers 

Geslacht vrijwilligers 

 

- Feestcommissie 

Voor- en achternaam vrijwilligers 

Geboortedatum vrijwilligers 

Adresgegevens vrijwilligers 

Telefoonnummer(s) vrijwilligers 

E-mailadres vrijwilligers 

Geslacht vrijwilligers 

Additionele gegevens voor evenementen (dieetwensen, specifieke voorkeuren etc.) 

* Gegevens met een sterretje zijn te verbergen door de vrijwilliger in het online portal. 

 

De gegevens worden op een aantal plekken bewaard. Hieronder een overzicht: 

- Het Rooster 

Dit is het centrale portal waar alle gegevens die wij hebben worden opgeslagen 

- Mailchimp 

Tool voor het versturen van nieuwsbrieven. Hier worden de naam- en E-mailgegevens 

opgeslagen 

- Mijndomein 

Emailprogramma. Hier worden alle mailadressen opgeslagen inclusief de berichten die 

worden gemaild naar een mailadres van @buurtbuslelystad.nl 



- Onedrive 

De contracten met de vrijwilligers worden beveiligd in de cloud opgeslagen. 

- Google Drive 

Inschrijfformulieren voor uitjes worden opgeslagen en verwerkt in Google Drive 

 

Alle gegevens worden opgeslagen zolang de vrijwilliger lid is van de vereniging. Zodra een vrijwilliger 

zich afmeld worden de gegevens uit Het Rooster en Onedrive verwijderd. De vrijwilliger moet zich 

zelf afmelden voor de nieuwsbrief. 

Als individu heeft u ook een aantal rechten. Hieronder een overzicht van deze rechten: 

- U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens.  

Als u een mail stuurt naar privacy@buurtbuslelystad.nl met een verzoek tot inzage van uw 

gegevens dan zullen wij u alle bij ons bekende gegevens toesturen 

- U heeft het recht tot rectificatie 

Mochten wij gegevens verkeerd hebben doorgekregen of verkeerd verwerkt, dan heeft u het 

recht om een verzoek in te dienen om dit aan te passen. 

- U heeft het recht om een klacht in te dienen 

Mocht u het gevoel hebben dat wij niet juist met uw gegevens om gaan dan heeft u het recht 

om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. 

- U heeft het recht op overdracht 

Mocht u overstappen naar een concurrerende buurtbusvereniging dan heeft u het recht dat 

wij uw gegevens overdragen naar de nieuwe partij. 

- U heeft het recht om een verzoek tot stoppen van het gebruik van uw gegevens in te dienen 

U mag een verzoek indienen waarin u vraagt dat wij uw gegevens niet meer mogen 

gebruiken. Houdt er wel rekening mee dat u dan ook geen lid meer van de vereniging kan 

zijn. 

 

Van de in het document genoemde gegevens zijn voor vrijwilligers alle gegevens verplicht om 

door te geven. Zonder deze gegevens kunnen wij er niet voldoende op toezien of de 

vrijwilliger in staat is om te rijden, dat wij bij problemen contact op kunnen nemen met de 

vrijwilliger of naasten, en dat wij d.m.v. de nieuwsbrief de vrijwilliger kunnen informeren 

over dienstwijzigingen of andere belangrijke zaken. Mocht u slechts geïnteresseerd zijn in de 

vereniging dan zijn enkel uw naam en mailadres verplicht om contact met u op te nemen. 

 

De gegevens van de vrijwilligers worden enkel opgeslagen op websites met een 

beveiligingscertificaat (SSL). Voor de nieuwsbrieven via Mailchimp wordt ook een two-step 

verificatie gebruikt. 

 

Mocht u nog vragen hebben over dit privacyregelement dan kunt u contact opnemen via 

privacy@buurtbuslelystad.nl  
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