Protocol gebruik e-mailadressen Stichting Senia
Adressen van deelnemers van leesgroepen
-

-

-

-

Senia schrijft personen in als deelnemers van leesgroepen en museumgroepen, met hun
postadres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
De deelnemers ontvangen een adreslijst waar de gegevens van de groepsleden op vermeld
staan, exclusief de geboortedatum.
De gegevens van deelnemers die instromen in een groep als deze al opgericht is, worden
doorgegeven aan de contactpersoon (excl. geb.datum): deze ontvangt een geactualiseerde
adreslijst.
De e-mailadressen van de deelnemers worden door Senia gebruikt voor de verzending van de
maandelijkse digitale nieuwsbrief. De deelnemer kan zelf het adres verwijderen uit het
adresbestand van de nieuwsbrief.
Na opzegging van het abonnement bij Senia handhaaft Senia de vermelding van het adres in het
bestand van de digitale nieuwsbrief. Dit omdat het merendeel van de oud-deelnemers op de
hoogte wil blijven van activiteiten van Senia. Dit wordt bij opzegging aan de deelnemer
meegedeeld. De deelnemer kan zich op elk moment zelf uitschrijven uit het adresbestand van
de nieuwsbrief.
Senia verstrekt e-mailadressen niet aan derden. Als er een verzoek komt om in contact te treden
met leesgroepen, dan geeft Senia dit verzoek zelf door en laat aan deelnemers het initiatief om
op het verzoek in te gaan.

Adressen van de contactpersonen
- Senia verstrekt e-mailadressen van contactpersonen:
o Aan de bibliotheek in het gebied waar de leesgroep gevestigd is.
o Als er plaatsen vrij zijn in de leesgroep, aan eventuele belangstellenden.
- Bij publicaties op de website of in een lokale krant (bijvoorbeeld als er plaatsen vrij zijn in de
leesgroep) vraagt Senia aan de contactpersoon of het e-mailadres en/of het telefoonnummer
van de contactpersoon vermeld mag worden.
- Senia verstrekt het e-mailadres van de contactpersoon van een leesgroep aan contactpersonen
van vergelijkbare Senia-leesgroepen in dezelfde gemeente, die dit willen gebruiken om
onderling afspraken te maken of ervaringen uit te wisselen.
- Senia verstrekt het e-mailadres van de contactpersoon niet aan derden (anders dan aan
bibliotheken en collega-leesgroepen, zie hiervoor) dan na toestemming van de betreffende
personen.
Adressen van vrijwilligers en leden van de Raad van Toezicht
-

Senia geeft geen adressen van vrijwilligers/leden van de RvT en medewerkers door aan anderen
als dit niet relevant is voor het werk.
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