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1. Register verwerkingen 

 
In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Roder Boekenmarkt omgaat met de aan haar 
toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en 
hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld. Ook is de privacyverklaring van de 
stichting in dit dossier opgenomen en staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht 
wordt gebracht van allen, die met de stichting van doen hebben. De Stichting Roder Boekenmarkt 
hanteert het (de) volgende syste(e)men voor de vastlegging van persoonsgegevens. 
 

A. Spreadsheet ‘Roder Boekenmarkt-vrijwilligersadministratie’, persoonsgegevens 
 
In de spreadsheet ‘Roder Boekenmarkt-vrijwilligersadministratie’ staan de volgende 
persoonsgegevens van de vrijwilligers: 
 

 Naam 

 Voornaam 

 Postcode 

 Plaats 

 Telefoon 
De Stichting Roder Boekenmarkt vraagt de vrijwilligers bij hun aanmelding toestemming om hun 
telefoonnummer op te nemen in haar administratie, zodat de bestuursleden hen in 
voorkomende gevallen sneller kunnen bereiken. 

 Mobiel 
De Stichting Roder Boekenmarkt vraagt de vrijwilligers bij hun aanmelding toestemming om hun 
mobiele nummer op te nemen in haar administratie, zodat de bestuursleden hen in 
voorkomende gevallen sneller kunnen bereiken. 

 E-mailadres 
De Stichting Roder Boekenmarkt vraagt de vrijwilligers bij hun aanmelding toestemming om het 
e-mailadres op te nemen in haar administratie. De bestuursleden corresponderen met hen 
vooral via de e-mail, hetzij rechtstreeks, hetzij via de nieuwsbrief. 

 Nieuwsbrief ontvangen j/n (=ja/nee)  
De Stichting Roder Boekenmarkt vraagt de vrijwilligers bij hun aanmelding of zij de nieuwsbrief 
van de stichting willen ontvangen. Vrijwilligers kunnen zich altijd later weer afmelden voor de 
nieuwsbrief. Ook in de nieuwsbrief zelf worden de vrijwilligers daarop geattendeerd. 

 Nieuwsbrief per post 
Vrijwilligers, die de nieuwsbrief van de Stichting Roder Boekenmarkt willen ontvangen maar geen 
e-mailadres hebben of dit niet met de stichting willen delen, ontvangen de nieuwsbrief via de 
reguliere post. 

 Functie 
Van elke vrijwilliger staat in de administratie van de Stichting Roder Boekenmarkt vermeld, welke 
functie(s) hij of zij bij de Roder Boekenmarkt bekleedt. Dit kan zijn: 
 Bestuur 
 PR 
 Website 
 Coördinatie vrijwilligers 
 Rubrieksvertegenwoordiger 
 Inzamelen dozen 
 Ophalen boeken bij inzamelpunten 
 Sorteren 
 Prijzen 
 Verkoop 
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 Logistiek/bouwen & sjouwen 
 Catering 

 Gestopt per 
De Stichting Roder Boekenmarkt houdt bij wanneer vrijwilligers stoppen met hun 
werkzaamheden voor de Roder Boekenmarkt. Dit om hen na het plaatsvinden van de markt te 
kunnen bedanken voor hun inzet. 

 
B. Spreadsheet ‘Roder Boekenmarkt-vrijwilligersadministratie’, locatie 

 
De secretaris van de Stichting Roder Boekenmarkt beheert de spreadsheet ‘Roder Boekenmarkt-
vrijwilligersadministratie’ via Dropbox in de Cloud. Dropbox is een Amerikaans bedrijf. Dropbox 
voldoet aan de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield Frameworks zoals 
omschreven door het Amerikaanse Department of Commerce, inzake het verzamelen, gebruiken en 
bewaren van persoonsgegevens die van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en 
Zwitserland worden overgebracht naar de Verenigde Staten. Zie de verklaring van Dropbox over de 
gegevensoverdracht tussen Europa en de Verenigde Staten op https://help.dropbox.com/nl-
nl/accounts-billing/security/data-transfers-europe-us. 
 

C. Spreadsheet ‘Roder Boekenmarkt-vrijwilligersadministratie’, beheer 
 
Nieuwe vrijwilligers melden zich bij één van de bestuursleden van de Stichting Roder Boekenmarkt, 
hetzij mondeling, hetzij via de persoonlijke e-mail of de e-mail van de Stichting. Het betreffende 
bestuurslid levert de nieuwe aanmelding aan bij de secretaris van de Roder Boekenmarkt. Hij of zij 
verwerkt de aanmelding in de spreadsheet. Afmeldingen komen op dezelfde manier binnen en 
worden op dezelfde manier verwerkt. De Stichting Roder Boekenmarkt bewaart afmeldingen nog 
twee jaar in het systeem. Daarna verwijdert de Stichting Roder Boekenmarkt de betrokkene uit het 
systeem. 
 

D. Spreadsheet ‘Roder Boekenmarkt-vrijwilligersadministratie’, verwerkingen 
 
De Stichting Roder Boekenmarkt verwerkt de gegevens uit de spreadsheet ‘Roder Boekenmarkt-
vrijwilligersadministratie’ als volgt: 
 

 Nieuwsbrief 
Het bestuur van de Stichting Roder Boekenmarkt communiceert met haar vrijwilligers onder 
andere via de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt opgemaakt in het programma Laposta. Laposta 
is een Nederlands bedrijf. Laposta verkoopt of stelt geen gegevens beschikbaar aan derden. Ook 
verwerkt Laposta de resultaten van nieuwsbriefcampagnes nooit in overzichten anders dan de 
overzichten van het eigen account van de Stichting Roder Boekenmarkt. Zie het privacy 
statement van Laposta op https://laposta.nl/privacy-statement. 
Met de nieuwsbrief blijven de vrijwilligers op de hoogte van het reilen en zeilen van de Roder 
Boekenmarkt. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar; tijdens de voorbereiding in de 
paar maanden voor de Roder Boekenmarkt wat vaker dan in de rest van het jaar. Vrijwilligers 
kunnen zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief. Ook in de nieuwsbrief zelf worden de 
vrijwilligers daarop geattendeerd. 

 Overige 
De Stichting Roder Boekenmarkt stelt geen gegevens beschikbaar aan derden ten behoeve van 
bijvoorbeeld incassomachtigingen of het afdrukken van acceptgiro’s en/of etiketten. 

 
  

https://help.dropbox.com/nl-nl/accounts-billing/security/data-transfers-europe-us
https://help.dropbox.com/nl-nl/accounts-billing/security/data-transfers-europe-us
https://help.dropbox.com/nl-nl/accounts-billing/security/data-transfers-europe-us
https://help.dropbox.com/nl-nl/accounts-billing/security/data-transfers-europe-us
https://laposta.nl/privacy-statement
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2. Privacyverklaring 

 
De Stichting Roder Boekenmarkt legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en 
overige gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Wij verstrekken 
uw gegevens uitsluitend aan partijen, die diensten voor onze stichting uitvoeren. Dat is in ons geval 
alleen het Nederlandse bedrijf Laposta voor de verzending van onze nieuwsbrief. Laposta ontvangt 
alleen die gegevens (e-mailadressen), die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan 
ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door Laposta vertrouwelijk behandeld. Uw 
emailadres wordt dus uitsluitend gebruikt om informatie te sturen, die onze stichting betreffen zoals 
onze e-mails en nieuwsbrieven. 
 
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 
 
U kunt zich te allen tijde afmelden als vrijwilliger. Stuur daarvoor een mail naar ons secretariaat: 
info@roderboekenmarkt.nl. 
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. 
 
De Stichting Roder Boekenmarkt zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als 
fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. 
 
  

mailto:info@roderboekenmarkt.nl
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3. Beleid rondom continuïteit 

 
De secretaris van de Stichting Roder Boekenmarkt beheert de spreadsheet ‘Roder Boekenmarkt-
vrijwilligersadministratie’ via Dropbox in de Cloud. Om bij de spreadsheet te kunnen komen, moet 
men eerst inloggen via Dropbox. De Stichting Roder Boekenmarkt meent daarmee het systeem 
voldoende te hebben beveiligd en de continuïteit van de werkzaamheden rond de Roder 
Boekenmarkt voldoende te hebben gegarandeerd. 
 

Komen op één of andere manier tóch alle persoonsgegevens van haar vrijwilligers op straat te liggen, 
dan meldt de Stichting Roder Boekenmarkt dat bij Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken 
 
  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
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4. Functionaris gegevensbescherming - privacytaak 

 
De Stichting Roder Boekenmarkt heeft geen onafhankelijk functionaris gegevensbescherming 
aangesteld. Bij de Stichting Roder Boekenmarkt ligt de privacytaak bij de secretaris, omdat hij of zij 
het meest met de gegevens uit de spreadsheet ‘Roder Boekenmarkt-vrijwilligersadministratie’ werkt. 
 


