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Privacyverklaring One Heart Sangha 
 
Per 25 mei 2018 moeten verenigingen voldoen aan de regels van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De One Heart Sangha (OHS) valt ook onder dit beleid. Dit document 
beschrijft het gebruik van persoonsgegevens van de leden van de sangha binnen de OHS, welke 
gegevens worden opgenomen, geeft de toestemming van de leden voor het gebruik hiervan weer 
en dient tevens als register van verwerkingsactiviteiten en als beleidsdocument voor 
informatiebeveiliging. 

Gegevensverzameling 
Om de OHS goed te kunnen laten functioneren is het noodzakelijk dat zij beschikt over een 
verzameling van persoonsgegevens van de leden van de sangha, die de ledenadministratie vormt. 
Doel hiervan is om aankondigingen te versturen van activiteiten en relevante onderwerpen. 

Welke gegevens worden verzameld? 

Het bestand bevat de volgende gegevens. 
- Achternaam, voornaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 
- Bankrekeningnummer 

 
Deze gegevens worden door de leden aangeleverd via e-mail of via een schriftelijk formulier. 
Hiermee wordt er toestemming gegeven aan de leraar om de gegevens te gebruiken voor 
verzending van aankondigingen en mededelingen. De gegevens worden actueel gehouden door 
het aanvullen en verwijderen van adresgegevens en registratie van aanmeldingen voor 
activiteiten.  
De e-mail gegevens worden bij elke verzending gebruikt om een actuele verzendlijst op te stellen. 
De e-mail wordt via BCC verstuurd om te voorkomen dat leden elkaars gegevens krijgen. 
 
Wanneer een lid geen e-mail met aankondigingen meer wil ontvangen dan dient er een e-mail 
verzonden te worden naar ingrid@zencentrumarnhem.nl. In de e-mail moet worden aangegeven 
dat diegene uit de verzendlijst gehaald wenst te worden. De desbetreffende gegevens worden dan 
verwijderd. 
 
Om maandelijks de bijdrage aan de OHS te kunnen overmaken wordt er gebruik gemaakt van 
automatische incasso. De administrateur van de OHS gebruikt hiervoor de volgende gegevens: 
voornaam, achternaam en bankrekeningnummer. De gegevens worden door de leraar verstrekt 
aan de administrateur. 
 

Hoe lang worden de gegevens bewaard? 

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 
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Informatiebeveiliging 
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De digitale omgeving is beveiligd door het 
hanteren van een uitgebreid gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 

Verantwoordelijkheden 
Het bestuur van de OHS is verantwoordelijk voor de uitvoer van dit beleidsdocument. 
De leraar en administrateur zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens van de 
leden. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 
Er is het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan worden gestuurd naar 
ingrid@zencentrumarnhem.nl  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor 
legitimatie nodig is, om aan te tonen dat het om de juiste persoonsgegevens gaat. 
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