Privacyverklaring Vipassana Meditatie Breda
ALGEMEEN
VMB bewaart persoonsgegevens voor informatiedoeleinde. Er zijn vijf groepen te
onderscheiden:
 deelnemers: om hen te informeren over (extra) activiteiten en (acute) wijzigingen in het
programma
 oud-deelnemers: om hen te informeren en uit te nodigen voor activiteiten
 (externe) begeleiders: om organisatorische zaken af te stemmen
 geïnteresseerden: om hen te informeren over vrij toegankelijke activiteiten
 geïnteresseerden: open les
Het dagelijks bestuur is formeel verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens. Deze verantwoordelijkheid is gedelegeerd aan het secretariaat.
BEWAARDE GEGEVENS
Van de hierboven genoemde vijf groepen worden overzichten bewaard met de volgende
gegevens.
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* deze gegevens worden ook vermeld op de website van de begeleiders

Bij aanmelding voor activiteiten worden de volgende gegevens gevraagd, die na ontvangst
worden overgenomen in deelnemerslijsten.
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Gegevens op deelnemerslijsten
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Op de aanmeldingsformulieren wordt de AVG als volgt genoemd:

Het ingevulde formulier van deelnemers meditatiegroep en introductiecursus wordt
gedurende het seizoen digitaal bewaard in de dropbox omgeving van Vipassana
Meditatie Breda.

Naam, emailadres en telefoonnummer worden overgenomen op deelnemerslijsten en
deze lijsten worden gedurende het seizoen digitaal bewaard en gebruikt voor mailings.
In print wordt deze gebruikt door de begeleiders.

Bij beëindiging van deelname aan de reguliere VMB activiteiten wordt schriftelijk
toestemming gevraagd om het emailadres (en eventueel de naam) in een mailinglijst te
bewaren zodat we deze kunnen gebruiken bij uitnodigingen voor VMB-activiteiten en
voor verzending van nieuwsbrieven.
Bij mails aan geïnteresseerden staat onderaan de mail de mogelijkheid om zich af te melden
voor de mail en daarmee uit te laten schrijven uit het mailingbestand.
BEWAARTERMIJNEN
Er zijn bewaartermijnen vastgesteld voor aanmeldingsformulieren, adreslijsten deelnemers
en mails aan/van derden/geïnteresseerden.
Bewaartermijnen formulieren/mails
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Bewaartermijnen mails aan/van derden/deelnemers
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PLAATS VAN ARCHIVERING
Bewaring persoonsgegevens
 De persoonsgegevens worden op twee plaatsen bewaard:
 digitaal: in de map Adressenlijsten in Dropbox, die wordt beheerd door het
secretariaat en toegankelijk is voor de kerngroepleden.
 fysiek: voor de twee vaste begeleiders om tijdens de bijeenkomsten de
aan/afwezigheid te checken.
 De persoonsgegevens staan in een ‘afgeschermde’ dropbox omgeving.
 Door opslag in dropbox is het niet nodig back-ups van de gegevensbestanden te maken.

BEVEILING (APPARATEN)
De documenten zijn voor de kerngroepleden op twee plaatsen beschikbaar:
 De mails worden ontvangen, verzonden en gearchiveerd in Microsoft Exchange /
info@vipassanabreda.nl
 De documenten (Excel, Word, PowerPoint) en foto’s zijn opgeslagen in de Cloud /
Dropbox / VIPASSANA MEDITATIE BREDA.
De laptops waarmee de kerngroepleden toegang hebben tot bovengenoemde documenten
zijn alleen toegankelijk via een individuele code.




De website www.vipassanameditatiebreda.nl is volgens het SSL systeem beveiligd
waardoor de gegevens tussen de server waarop de website draait en Internet Explorer
goed is beveiligd.
Op de website worden – zonder toestemming van deelnemers – geen herkenbare foto’s
van deelnemers geplaatst
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