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Waarom deze Privacy Verklaring?
De stichtingen Landschapsbeheer en Landerij VanTosse, hierna Landschapsbeheer genoemd,
verwerken ten behoeve van dienstverlening de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij hechten veel
belang aan privacy en zullen vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy verklaring informeren we
hierover.
Toepasselijkheid privacy verklaring
In deze privacy verklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door
Landschapsbeheer. Het heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van donateurs en
vrienden, vrijwilligers, relaties en bezoekers van de website.
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of
apps waarnaar Landschapsbeheer op haar website en in haar uitingen naar verwijst.
Landschapsbeheer adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te
raadplegen.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Landschapsbeheer kan persoonsgegevens over u verwerken en vastleggen, doordat u zich heeft
aangemeld als donateur of vriend, vrijwilliger of deelnemer aan een activiteit, relatie bent van
Landschapsbeheer en/of omdat u contact met ons opneemt per post, telefoon, e-mail, social media of
via de website.
Landschapsbeheer verwerkt de volgende persoonsgegevens:
 Contactgegevens zoals door u verstrekt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Aan
vrijwilligers vraagt Landschapsbeheer daarnaast ook om de geboortedatum. Deze wordt
uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die behoren tot het vrijwilliger zijn;
 Betalings- en factuurgegevens. Indien u donateur of vriend bent of een overeenkomst met ons
aangaat hebben we voor de financiële zaken die daarmee te maken hebben uw bank-/of
gironummer nodig.
Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Landschapsbeheer gebruikt verkregen persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening aan
u als donateur of vriend, vrijwilliger, deelnemer, relatie of bezoeker van onze website en voor de
interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de
volgende doeleinden:
 Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de (contractuele) relatie of voor
het verbeteren van de diensten en producten;
 Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Landschapsbeheer kan u voor het bovenstaande benaderen per post, telefoon of per e-mail.
Daarnaast verstuurt Landschapsbeheer nieuwsbrieven per post en per e-mail. Wanneer u de
betreffende nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u een mail zenden aan het secretariaat
van Landschapsbeheer: secretariaat@landschapsbeheer-oss.nl Uw persoonsgegevens worden dan
verwijderd.
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.
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Het gebruik van beeldmateriaal
De foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens (werk-)activiteiten worden gebruikt om de activiteiten
van Landschapsbeheer Oss bekendheid te geven. Dit kan zijn via de website, in regionaal dagblad of
in de nieuwsbrief of via sociale media.
Landshapsbeheer Oss hanteert hierbij de volgende regels:
 Voor opnamen, die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website de
Nieuwsbrief en op sociale media, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen,
noch worden zij hierover ingelicht;
 Er worden geen namen, adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met
een functie bij Landschapsbeheer Oss, zoals leden van bestuur, coördinatoren en de werkleiders;
 Als vrijwilligers problemen hebben met geplaatst beeldmateriaal, dan kan in overleg met deze
personen besloten worden dit te verwijderen;
 Vrijwilligers die niet op beeldmateriaal willen worden afgebeeld, dienen dit kenbaar te maken bij
het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt
bij het plaatsen van beeldmateriaal;
 Het bestuur van Landschapsbeheer Oss is en blijft alleen verantwoordelijk voor de eigen website,
de Nieuwsbrief en de eigen sociale media;
 Voor zover een vrijwilliger opnames maakt louter en alleen voor eigen gebruik gelden geen
nadere bepalingen; Landschapsbeheer Oss aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
Met wie delen we u persoonsgegevens?
Landschapsbeheer kan bij de verwerking van gegevens gebruik maken van de diensten van derden.
Deze derden verrichten die diensten dan in opdracht van Landschapsbeheer. Deze privacy verklaring
is dan mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld door deze derden, wanneer zij
als verwerker voor Landschapsbeheer optreden.
Landschapsbeheer kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken aan toezichthouders op de AVG,
fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties vanwege een wettelijke verplichting.
Uw rechten als betrokkene
U kunt laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de
gegevens niet juist zijn zullen wij dit op uw verzoek aanpassen. Ook kunt u ons verzoeken om inzage
in uw gegevens of verwijdering van gegevens. Via
het e-mailadres secretariaat@landschapsbeheer-oss.nl kunt u hierover schriftelijk contact opnemen.
Landschapsbeheer zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan het secretariaat van
Landschapsbeheer.
Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Landschapsbeheer neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende
fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens kan contact
worden opgenomen met het secretariaat van landschapsbeheer.
Wij zullen er alles aan doen om de beveiliging zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
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Wijzigingen
Indien noodzakelijk kan het Bestuur de privacy verklaring wijzigen, bijvoorbeeld indien de
privacywetgeving wordt gewijzigd.
Van zo’n wijziging zullen de vrijwilligers en overige belanghebbenden via de email en de Nieuwsbrief
zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.
Deze privacy verklaring is gewijzigd vastgesteld door het bestuur op 15 december 2021 en gaat in op
1 januari 2022.
Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze privacy verklaring of over de
wijze waarop Landschapsbeheer omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen
met het secretariaat van Landschapsbeheer, of een mail sturen naar secretariaat@landschapsbeheeross.nl
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