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Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacy gevoelige informatie of
persoonsgegevens die U aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als lid, leverancier of of via
bestellingen in onze webwinkel.
Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en betrachten daarom de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.
Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden, die daaraan gesteld worden in de
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Texelse Kost is de verantwoordelijke in de
zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van Uw persoonsgegevens. Dit houdt in, dat
alleen wij bepalen, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke
manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor, dat Uw persoonsgegevens op een behoorlijke en
zorgvuldige wijze, door daartoe door het bestuur geautoriseerde medewerkers, worden
verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke
gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Het bestuur en
vrijwilligers van Texelse Kost zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens,
die ze bij hun werkzaamheden kunnen inzien.
Texelse Kost zal nooit de vastgelegde persoonsgegevens aan een derde partij beschikbaar
stellen of verkopen.
Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:
 Voorletters, c.q. voornaam en achternaam
 Adresgegevens
 Bankrekeningnummer, niet verplicht indien u het lidmaatschapsgeld contant wil
overmaken.
 E-mailadres
 Telefoonnummer
Deze gegevens worden uitsluitend door de leden en leveranciers zelf verstrekt. Leden
kunnen dit doen via een papieren formulier of door een digitaal formulier in te vullen op
onze website.
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
 Opslag en verwerking persoonsgegevens van leden van Texelse Kost
 Contact met leden en leveranciers via email
 Versturen van nieuwsbrieven en bestelherinneringen, hiervoor kunt u zich afmelden.
 Bestellingen via de webwinkel
 Financiële afwikkeling van leveringen en lidmaatschap
De gegevens van onze leden worden door een door het bestuur aangewezen vrijwilliger en
de boekhouder bijgehouden. Voor het contact tussen leden en vrijwilligers onderling worden
alleen naam, woonplaats en e-mailadres aan de overige leden verstrekt. Hiervoor wordt
specifiek toestemming aan u gevraagd.
Alle gegevens van leden en leveranciers worden digitaal opgeslagen op een alleen door het
bestuur en aangewezen vrijwilligers toegankelijke webcloud ( Google Drive) en het
boekhoudsysteem van Snelstart, overeenkomstig de vereisten van de AVG.

De webwinkel ( ECWID) waarmee Texelse Kost een verwerkingsovereenkomst heeft,
verwerkt de bestelgegeven conform de Europese regelgeving.
Opslag en verwerking persoonsgegevens van leden van Texelse kost
 Namens Texelse Kost worden deze gegevens bijgehouden door een door het bestuur
geautoriseerde medewerker. Deze medewerker verzorgt ook de jaarlijkse incasso van
het lidmaatschap en levert de e-mailadressen aan de verantwoordelijken voor de
nieuwsbrieven, e-mailcommunicatie en bestelherinneringen.
 Persoonsgegevens, die nodig zijn voor zakelijke overeenkomsten, worden vastgelegd
in onze financiële administratie, die beheerd wordt door de boekhouder.
Opslag gegevens bestellingen via de webwinkel
 Voor bestellingen via de webwinkel wordt alleen het e-mailadres en de bestelling
geregistreerd.
 Deze gegevens worden beheerd door het bestuur aangewezen webwinkeliers en
verstrekt aan de vrijwilliger die de bestellingen klaarzet.
Bewaartermijn:
De gegevens, die nodig zijn voor een eventuele controle door de belastingdienst worden
gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar gearchiveerd en daarna vernietigd.
Persoonsgegevens van leden die opzeggen worden onmiddellijk verwijderd. Bij leden, die
niet tijdig betaald hebben, worden de gegevens na een jaar verwijderd.
Een verzoek tot inzage of verwijdering van alle persoonsgegevens wordt zo snel mogelijk
doorgevoerd maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst aanvraag.

