
  

 

 

Privacyverklaring Vereniging GDO 
 

De vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling hanteert het volgende privacybeleid 

met betrekking tot het gebruik van mailadressen van onze leden en externen. We gaan 

vertrouwelijk om met uw gegevens volgens de wet op de AVG. 

 

De vereniging gebruikt de mailadressen uitsluitend voor het toesturen van een contributiebrief 

(jaarlijks aan onze leden) en voor het toesturen van de mailings en nieuwsbrieven gerelateerd 

aan haar activiteiten (leden en externen) via het programma LaPosta. De mailadressen worden 

bewaard in een adreslijst die enkel beschikbaar is voor medewerkers van de vereniging en niet 

zal worden gedeeld met andere partijen. 

 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrieven via een link die onderaan elke 

editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze 

manier af te melden, dan zullen wij u verwijderen door een mail te sturen aan 

info@vereniginggdo.nl. 

 

Via onze website maken we geen actief gebruik van persoonsgegevens. 

 

Voor onze online werkplek GDOLeerkring geldt het volgende privacyregelement. 

 

De vereniging beschikt over een verwerkingsregister. U kunt dit opvragen via 

info@vereniginggdo.nl  

 

Verwerking door derden 

De contributie-inning van de leden en de betaling van de medewerkers van de Vereniging 

GDO en aan derden (opdrachtnemers) vindt plaats door een externe verwerker. De 

contributie-inning vindt een maal per jaar plaats, doorgaans aan het begin van een nieuw jaar.   

De actuele gegevens van de leden (naam, (mail)adres, gemeente) worden een keer per jaar aan 

de verwerker verstrekt door de vereniging. De gegevens van de medewerkers (naam, 

bankgegevens) zijn eenmalig verstrekt voor maandelijks gebruik. Gegevens van derden 

worden verstrekt bij het doorsturen van facturen. De verwerker mag de persoonsgegevens niet 

voor eigen doeleinden gebruiken. Personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker 

hebben een geheimhoudingsplicht. De verwerker heeft passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen om de verwerking te beveiligen. Hier vindt u de 

privacyvoorwaarden van de verwerker. 

 

 
 

 

 

Dordrecht, mei 2022 

                       www.vereniginggdo.nl 

https://vereniginggdo.nl/wp-content/uploads/2022/06/AVG-verwerkingsovereenkomst-Laposta-april-2020.pdf
aan%20info@vereniginggdo.nl.
aan%20info@vereniginggdo.nl.
https://www.ning.com/privacy/
info@vereniginggdo.nl
https://www.verstegenaccountants.nl/wp-content/uploads/Privacyvoorwaarden-Verstegen-accountants-en-adviseurs-B.V.pdf


    


