MOLENSTICHTING MIDDEN- EN OOST – GRONINGEN.

PRIVACYVERKLARING.

Privacy
De MSMOG vindt het van groot belang dat uw privacy geborgd is en dat iedereen onze websites kan
bezoeken.
Persoonsgegevens
We verzamelen zo weinig mogelijk persoonsgegevens.
Als men alleen onze website bezoekt uit interesse in ons werk worden er geen persoonsgegevens
verzameld. Wel kan onze webmaster het IP adres en browserinformatie van onze bezoekers uit
logfiles lezen. Dat zal hij alleen doen als er (beveiligings)technische redenen voor zijn. Van een aantal
mensen verzamelen we wél persoonsgegevens. Daar hebben we altijd een reden voor. We willen dat
de betrokkenen van te voren weten dat we hun gegevens gaan verzamelen en waarom en ze moeten
daar toestemming voor hebben gegeven. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is het
tekenen van een contract of overeenkomst. We leggen voor onze molenvrienden, molengidsen,
molenaars en bestuursleden persoonsgegevens vast. We verzamelen ook dan alleen die gegevens
die nodig zijn om het werk dat we samen doen uit te kunnen voeren. We slaan deze gegevens op in
de databases op onze servers (webserver, mailserver, backupserver) en in de administratie bij de
secretaris. Een deel van deze persoonsgegevens wordt alleen gebruikt door de MSMOG.
Wij vertrekken nooit persoonsgegevens aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van de
persoon waar het om gaat.
We maken gebruik van de diensten van een cloud infrastructuur provider, waarmee wij een
overeenkomst hebben die het gebruik van persoonsgegevens die op onze servers staan door deze
partij voor andere dan niet-technische redenen verbied. De aanbieder van deze dienst kan om
technische redenen soms inzage krijgen in deze gegevens, bijvoorbeeld om te helpen bij het oplossen
van infrastructurele problemen.
De MSMOG faciliteert het lesgeven door instructeurs van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM).
De instructeurs verzamelen persoonsgegevens van hun leerlingen. Op de specifieke delen van onze
website die bedoeld zijn voor de instructeurs en leerlingen kunnen sommige van deze
persoonsgegevens publiek vermeld worden. Het gaat dan om voornaam en achternaam en
vermelding van locatie (namelijk de aanwezigheid op een lesmolen). Aan het verwerken van deze
gegevens ligt een getekende verklaring (de eigen verklaring, EV-18) ten grondslag. Omdat molens
voor ieder toegankelijk zijn willen we graag dat het publiek weet welke mensen met molens werken en
wat ze daar dan doen. Daarom publiceren we een aantal persoonsgegevens van deze mensen op
onze website. Het gaat dan om gegevens van molenvrienden, molenaars, bestuursleden en
leerlingen. We publiceren hun voornaam, achternaam en functie, impliciet ook soms hun locatie
(namelijk de molen of een vergaderlocatie). Het maken van opnames, foto's en registraties wordt
gezien als vastleggen van persoonsgegevens. Omdat wij publiek werk doen is het normaal dat wij
worden gefotografeerd en gefilmd bij de uitvoering van dat werk.
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Waar onze vrijwilligers desondanks bezwaar maken tegen het publiceren van
persoonsgegevens of het maken van registraties is ons beleid dat waar mogelijk te
respecteren, mits het de uitoefening van hun taak of functie niet in de weg staat.
Nadrukkelijk publiceren we geen privé mail adressen, tenzij met nadrukkelijke instemming van de
betrokkene. We beperken verder het gebruik van privé mail adressen. Omdat we onze vrijwilligers wel
graag per mail willen kunnen bereiken hebben alle vrijwilligers die bij de MSMOG actief zijn een
MSMOG mail adres toegewezen gekregen. Ook dat mail adres publiceren we alleen als het nodig is.
Waar mogelijk werken we met functie-gebonden mail adressen, zoals 'voorzitter@msmog.nl' of
'webmaster@msmog.nl'. De website van de MSMOG maakt gebruik van HTTPS, zodat gegevens –
waaronder mogelijk inloggegevens - versleuteld worden verzonden. Verder voeren we regelmatig een
security-scan uit op onze server, houden we onze besturingssystemen actueel en nemen we
maatregelen om de webserver te beschermen tegen inbraak (hardening).
Cookies en tracking.
Waar het gaat om het publieke deel van onze website maken we geen gebruik van cookies, tenzij om
puur technische redenen. We gebruiken deze cookies niet voor tracking. We hebben op onze
voorpagina een link naar onze facebook pagina. Facebook kan deze link gebruiken om uw
persoonsgegevens te verzamelen of informatie over uw bezoek aan onze website. De video's die wij
soms invoegen leveren u soms een tracking-cookie op van de verschillende videoaanbieders en de
advertentie-diensten die zij dan weer gebruiken. De MSMOG heeft geen toegang tot deze gegevens.
De MSMOG heeft een eigen Facebook pagina en een eigen LinkedIn pagina. Deze dienstverleners
kunnen uw persoonsgegevens vastleggen (bijvoorbeeld uw mail adres of IP adres). De MSMOG heeft
hierop geen invloed. Wij voeren het beleid dat we geen informatie van deze diensten accepteren
waarin persoonsgegevens een rol spelen.
Toegankelijkheid
Er bestaan veel soorten computers, smartphones, browsers en gebruikers. Om er voor te zorgen dat
onze websites toegankelijk zijn, proberen we ons te houden aan de wereldwijde standaarden van het
Word Wide Web Consortium (W3C). We hebben een speciale website voor mobiele telefoons en
tablets https://www.msmog.nl/mobile
Open source software
Waar goede open source software oplossingen voorhanden zijn maken wij daar gebruik van.

Siddeburen, mei 2018,
(wg) H. Westerhof, secretaris.
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