
Wat doet het stadsdorp met uw gegevens? 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Die houdt onder 

andere in dat het Stadsdorp Wetering+ een aantal maatregelen moet treffen dat verzekert dat de 

gegevens die wij van je hebben goed bewaard worden en niet zonder uw toestemming aan anderen ter 

beschikking kunnen komen. Die maatregelen hebben wij inmiddels getroffen. Hieronder worden onze 

maatregelen op hoofdlijnen beschreven. Als je meer wilt weten kunt u contact opnemen met ons. Voor 

eventuele klachten over het beheer van uw gegevens kun natuurlijk ook doen. In beide gevallen vragen 

we je een bericht te sturen naar info@stadsdorpweteringplus.nl 

Wij bewaren die gegevens om onze nieuwsbrieven te kunnen versturen of je te kunnen informeren over 

zaken die voor u als buurtgenoot van belang kunnen zijn. Bij dat laatste kun je bijvoorbeeld denken aan  

een activiteit waarvoor je misschien belangstelling hebt. Je telefoonnummer stelt ons ook in staat om 

deelnemers telefonisch te waarschuwen als een wandeling op het laatste moment moet worden 

afgezegd. Je gegevens worden bewaard totdat je je uitschrijft van onze nieuwsbrief of via 

info@stadsdorpweteringplus.nl laat weten dat je niet langer geïnteresseerd bent. 

Je gegevens worden beheerd op één (beschermde) plek en worden niet verstrekt aan andere 

deelnemers van het stadsdorp, noch aan andere personen of organisaties tenzij je daarmee vooraf 

schriftelijk hebt ingestemd. Als je een kopie wilt hebben van de gegevens die wij van je hebben 

geregistreerd of als je die gegevens wilt aanvullen, dan kun je dat opvragen via 

info@stadsdorpweteringplus.nl.  

Regels voor bescherming gegevens stadsdorp 

1. Alle gegevens over deelnemers worden opgeslagen in één centraal computersysteem en worden 

beschermd met tweefactor authenticatie. Dat is een extra beveiliging die het boosdoeners moeilijk 

maakt toegang te krijgen tot de gegevens. De backup van deze gegevens in dat systeem worden ook 

op die manier beschermd. 

2. De gegevensbeheerder wordt door het bestuur van de Stichting Stadsdorp Wetering+ benoemd. Het 

bestuur van het stadsdorp (de kwartiermakers) kan besluiten om een vervanger te benoemen voor 

het beheer van de gegevens en/of het gebruik van de MailChimp software. Een dergelijk besluit 

wordt in een bestuursvergadering genomen en schriftelijk vastgelegd. Een dergelijk besluit is 

inmiddels genomen voor het beheer van de gegevens van de vrijwilligers voor de burenhulp van het 

stadsdorp en het beheer van de organisatoren van de ‘Den Tex borrel’, een maandelijkse borrel voor 

de bewoners van de Den Texstraat en directe omgeving. 

3. Deze gegevens staan ook in de database van MailChimp. Dat is een softwarepakket waarmee 

nieuwsbrieven worden gemaakt en verstuurd.  De organisatie van MailChimp voldoet aan de eisen 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation Dit 

heeft onder meer tot gevolg dat deelnemers die zich per abuis hebben uitgeschreven van de 

nieuwsbrief, niet door het stadsdorp zelf opnieuw kunnen worden ingeschreven. Dat moet de 

deelnemer zelf doen. De toegang tot de software is beschermd met een tweefactor authenticatie. 

4. Voor het volgen van de kwaliteit van de nieuwsbrief gebruiken wij ‘trackers’, die controleren hoe 

vaak nieuwsbrieven worden gelezen en gebruik wordt gemaakt van de links die daarin zijn 

opgenomen. Deze trackers worden niet met andere partijen gedeeld. De rapportages uit de 

‘tracking’ zijn niet herleidbaar tot afzonderlijke leden. 
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