
 

 

Privacy verklaring Gemeentebelangen Dantumadiel 

 

U leest op dit moment de privacyverklaring van Gemeentebelangen Dantumadiel. Er zijn situaties 

waarbij Gemeentebelangen Dantumadiel vraagt naar uw persoonlijke gegevens. Het is voor u goed om 

te weten hoe Gemeentebelangen Dantumadiel hier mee omgaat en wat uw rechten zijn met het delen 

van de gegevens.  

Registratie persoonsgegevens 

 

Via de website is het mogelijk om lid te worden van Gemeentebelangen Dantumadiel. Hiervoor 

worden de volgende gegevens gevraagd: 

 Naam 

 Adres 

 Telefoon/mobiel nummer 

 E-mailadres 

 

Na het aanvragen van het lidmaatschap zal door Gemeentebelangen Dantumadiel een rekening 

verstuurd worden naar het lid met het rekeningnummer van Gemeentebelangen Dantumadiel waar het 

lid gevraagd wordt geld over te boeken.  

 

Via de website is het ook mogelijk om via het contactformulier een bericht te sturen. De volgende 

gegevens worden hiervoor gevraagd: 

 Naam 

 Mailadres 

 

Na het versturen van een contactbericht zal er door Gemeentebelangen Dantumadiel een reactie 

worden verstuurd na het ontvangen van het bericht.  



 

Gebruik persoonsgegevens 

 

Leden 

De gegevens persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt voor correspondentie met/over de 

fractie-, raads-,commissie en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Dantumadiel. Via de 

persoonsgegevens worden informatiestukken voor de vergaderingen gedeeld met het lid, denk hierbij 

aan jaarverslagen, agenda’s en ledenlijsten. 

 

Contactberichten 

Contactberichten worden uitsluitend gebruikt voor een reactie op de gestelde vraag in het bericht van 

de bezoeker. Er zal geen andere informatie gedeeld worden dan over het vraagstuk welke in het 

contactbericht is aangegeven. 

 

Wanneer de persoonsgegevens niet of onjuist worden ingevuld kan dit tot gevolg hebben dat er geen 

berichtgeving vanuit Gemeentebelangen Dantumadiel wordt gegeven.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Persoonsgegevens worden niet gedeeld aan derden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt 

gegeven. 

 

Indien gegevens moeten worden gewijzigd of verwijderd of u deze wil inzien, dan is dat zeker 

mogelijk. Een klacht indienen over het privacy beleid van Gemeentebelangen Dantumadiel kan bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 

 

 


