Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Opgesteld op: 1 augustus 2018 te Amsterdam
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018
van kracht is, voert Stichting Stadswijngaard No Chateau en/of haar bestuurders deze als volgt
uit:


Naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer persoonsgegevens van de
wijngaardeniers te verzamelen voor de administratie van de Stadswijngaard No Chateau.
o Deze gegevens zijn verkregen van de deelnemers (=wijngaardeniers in vervolg)
o De stichting bewaart alleen gegevens waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat zij
het administratieve doel dienen.
o De bewaartermijn is maximaal 6 jaar na het verbreken van de relatie of zoveel
langer of korter als de wet verlangt. De basale NAW gegevens kunnen voor altijd
bewaard blijven, want deze vormen een onderdeel van de historie van de
wijngaard.
o De gegevens worden bewaard in de cloud en zijn alleen ter inzage voor en te
wijzigen door de bestuursleden.



Een overzicht met de namen van de wijngaardeniers aan de wijngaard wordt gepubliceerd
op internet:
o Doel is om inzicht te geven in de wijngaard en wie/waar een eigen stukje wijngaard
heeft
o Website: www.nochateau.nl
o Facebook: (https://www.facebook.com/NoChateau.AmsterdamseStadswijngaard).
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Naam en telefoon kunnen op verzoek worden toegevoegd aan whatsapp groepen
o Doel is om informatie (gegevens en beeldmateriaal) uit te wisselen van de
wijngaard
o De wijngaardeniers in de whatsapp groep zijn op verzoek opgenomen.
o Telefoonnummer en eventuele namen zijn zichtbaar voor de wijngaardeniers van
de whatsapp groep. Wijngaardeniers aan de groep kunnen elkaars telefoonnummer
zien, zoals gebruikelijk in whatsapp.



Wijngaardeniers krijgen op hun verzoek inzage in hun bewaarde gegevens en zij kunnen
verzoeken bepaalde of alle gegevens te verwijderen, met uitzondering van die gegevens
die Stadswijngaard No Chateau minimaal nodig heeft om de relatie te onderhouden.



Met het aangaan van deelname aan een oogstjaar verklaart elke wijngaardenier kennis
genomen te hebben van dit Privacyreglement. Het ondertekende inschrijfformulier en de
betaling van de jaardeelname strekken daartoe tot bewijs.



Dit reglement is beschikbaar op www.nochateau.nl

en telefoon kunnen op verzoek worden toegevoegd aan een whatsapp verzendlijst
Doel van de verzendgroep is actuele informatie te delen met de wijngaardeniers.
De wijngaardeniers op de verzendlijst zijn op eigen verzoek opgenomen.
Alleen de beheerder van de verzendlijst is bekend met de namen en
telefoonnummers
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