Privacyverklaring1 Nederlandse Gemalenstichting.
Algemene informatie van De Nederlandse Gemalenstichting (NGS).
De Nederlandse Gemalenstichting (verder NGS) is een Stichting opgericht in 1987, met als belangrijkste doelstelling het
bevorderen van de kennis over, het inventariseren en documenteren van, en het constructief meewerken aan mogelijk
behoud en beheer van waardevolle gemalen gericht op de waterpeilbeheersing (niet zijnde windmolens) en de met
deze gemalen ruimtelijk en/of functioneel een eenheid vormende kustwerken en terreinen.
De activiteiten van de NGS vinden plaats op basis van de in de oprichtingsakte vastgestelde en in 1999 gewijzigde
statuten en een huishoudelijk reglement.
Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarbij de volgende taakverdeling overeengekomen is:
 voorzitter: heeft de algehele leiding inclusief externe representatie
 secretaris: verzorgt de schriftelijke voorbereiding en afhandeling van stukken, zowel intern als extern
 penningmeester: verantwoordelijk voor het beheer van inkomsten en uitgaven
De andere bestuursleden zijn algemeen inzetbaar, maar hebben als specifieke taak het contact houden met de
diverse aangesloten/deelnemende stichtingen.
Het bestuur wordt bijgestaan door een vijftal adviseurs die over een breed terrein, zowel beleidsmatig als technisch
inhoudelijk, het bestuur deskundig bijstaan en adviseren.

Toepassing AVG.
1) De NGS (inde hoedanigheid van uitsluitend de secretaris en de penningmeester) verzamelt alleen persoonlijke
gegevens die we echt nodig hebben van onze:
1. Bestuursleden en adviseur;
2. Deelnemende organisaties en hun vrijwilligers;
3. Sponsoren;
4. Donateurs.
De gegevens bestaan veelal uit naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel een
bankrekeningnummer. Het is belangrijk dat wij deze gegevens veilig opslaan en niet delen met anderen.
2) De persoonsgegevens van de genoemde personen (sub 1) worden veilig, door de secretaris opgeslagen in een
Excel-bestand dat beveiligd is met een wachtwoord. De persoonsgegevens m.b.t. de financiële administratie
worden door de penningmeester opgeslagen in het betaalpakket van de bank. De persoonsgegevens worden niet
op papier opgeslagen, dit kan immers gemakkelijk kwijtraken, of het kan gestolen worden. We zijn voorzichtig met
het e-mailen van persoonsgegevens. Wij zorgen voor een goede en veilige back-up van onze gegevens.
3) Wij gebruiken de gegevens alleen voor onze eigen administratie en voor het informeren over relevante activiteiten
zoals vergaderingen en bijeenkomsten van onze deelnemers of hun vrijwilligers, nooit voor reclame van derden, of
voor aanbieding van diensten of producten die geen relatie hebben met de doelstellingen van de NGS.
4) Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met anderen, behalve met bestuursleden en eventueel onze adviseurs
voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening van de NGS. Alleen die gegevens die relevant zijn worden gedeeld.
5) Mochten gegevens onverhoeds in verkeerde handen vallen, of de NGS is bang dat dit is gebeurd, dan nemen we
maatregelen. Het belangrijkste is dat het lekken van gegevens (datalek) meteen wordt gestopt, bijvoorbeeld door
het nemen van technische maatregelen. We nemen ook preventieve maatregelen, om dit te voorkomen.
6) In geval van datalekken waarschuwen wij de Autoriteit Persoonsgegevens en nemen de nodige maatregelen dit in
de toekomst te voorkomen.
7) Personen wiens persoonsgegevens worden opgeslagen door de NGS, kunnen bij eventuele bezwaren/klachten zich
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens ( www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ ).
8) Via de NGS-website www.gemalen.nl kan iedereen zich inschrijven voor nieuwsflitsen. Op elk willekeurig moment
kan men zich, (via een afmeldlink onderaan de e-mail) afmelden voor deze nieuwsflitsen en wordt het e-mailadres
geautomatiseerd vernietigd.
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Deze Privacyverklaring beschrijft de uitgangspunten en werkwijze van de NGS in het kader van de wettelijke eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (= AVG), welke sinds 25 mei 2018 in de EU van kracht is.

