Privacyverklaring van MC de Veldduivels

‘Motorclub De Veldduivels’ zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en
de bezoekers van haar website en sociaalmediakanalen. Persoonsgegevens worden
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hiermee probeert de vereniging zoveel mogelijk invulling
te geven aan de van toepassing zijnde privacywetgeving de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Club
De vereniging ‘MC de Veldduivels’ staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder
nummer 57595976. De Statuten, Huishoudelijk Reglement en deze verklaring zijn via het
secretariaat van de vereniging op te vragen. Het bestuur van de vereniging is
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Ingangsdatum en geldigheid
Deze Privacyverklaring is naast het Huishoudelijk Reglement een aanvulling op de Statuten
van MC de Veldduivels. De verklaring is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op
14 maart 2019 en geldig vanaf deze datum. Alle voorgaande verklaringen komen hiermee te
vervallen. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing voor deze vereniging.
Wijzigingen
De privacyverklaring kan alleen wijzigen op wettelijke gronden of met besluit van de
algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Belangrijke wijzigingen worden
voor de algemene ledenvergadering per mail toegestuurd. Op de website staat de meest
recente, door de ledenvergadering vastgestelde versie, van de privacyverklaring.
Doelstelling van de verklaring
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met het bestuur van deze vereniging.
Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In
deze privacyverklaring is uitgelegd hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en
welke rechten u heeft. Als lid van deze vereniging bepaalt u mede hoe om te gaan met de
persoonsgegevens. Lidmaatschap van deze vereniging is alleen mogelijk als u akkoord bent
met deze verklaring.
Verwerking Persoonsgegevens
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt door de secretaris van de vereniging. Alle
bestuursleden mogen de persoonsgegevens inzien. In tabel 1.1 is te zien welke
persoonsgegevens we aan u vragen en verzamelen als u lid wordt of bent. Voor welk doel we
dit verzamelen en hoelang deze bewaard blijven. Persoonsgegevens worden niet
doorgestuurd aan derden zoals particulieren en partijen met commerciële doeleinden,
zonder uw toestemming. Tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens
te verstrekken aan deze derde. Ook naar eigen leden van de vereniging worden geen
ledenlijsten toegestuurd.
Er vindt geen registratie plaats van bankgegevens, motorvoertuiggegevens, BSN-nummers
en bijzondere persoonsgegevens als geslacht, etnische afkomst, beroep en dergelijke.

persoonsgegevens
Lidmaatschapsnummer
Voornaam
Achternaam
Adres (straat, postcode,
woonplaats).
Telefoonnummer (vast,
mobiel)
E-mailadres
Geboortedatum
Datum aanvang
lidmaatschap.
EHBO.BHV certificaat.
Bezit/gebruik navigatie
(Ja/Nee)

Doel
Ledenadministratie
Versturen van digitale
berichtgeving binnen de
vereniging.
Inzetbaarheid binnen de
vereniging.

Bewaartermijn
Gedurende de tijd dat u lid
bent van de vereniging

Wordt niet gebruikt om te
versturen naar derde.

Tabel 1.1

In tabel 1.2 is te zien welke gegevens we van u blijven bewaren na opzeggen lidmaatschap
van deze vereniging.
persoonsgegevens
Lidmaatschapsnummer
Voornaam
Achternaam
Adres (straat, postcode,
woonplaats).
Datum aanvang
lidmaatschap.
Datum opzegging
lidmaatschap

Doel
Archiefmateriaal.
Om u te benaderen na
beëindiging van uw
lidmaatschap. Voor een
bijzondere gebeurtenis, bv.
een reünie.

Bewaartermijn
Tot u zelf schriftelijk of per
mail aangeeft dat u van de
(oud)ledenlijst verwijderd wilt
worden.

Wordt niet gebruikt om te
versturen naar derde.

Tabel 1.2

Multimedia/ Beeldmateriaal
Respecteer elkaar en elkaars privacy. Het is mogelijk dat tijdens clubactiviteiten foto’s
worden gemaakt. Deze foto ’s worden soms gebuikt op de website van de vereniging of voor
andere promotiedoelen voor de vereniging. Wij vragen bij de aanmelding van uw
lidmaatschap uw goedkeuring om het beeldmateriaal te maken en mogen gebruiken.
Op het aanmeldformulier om lid te worden van de vereniging, geeft u met een vinkje aan
akkoord te gaan met:
• Het maken van beeldmateriaal waarop u herkenbaar bent.
• Het beeldmateriaal te gebruiken op de website.
• Het beeldmateriaal te gebruiken als promotiedoeleinden voor de vereniging.
• Dat het beeldmateriaal in het verenigingsarchief bewaard blijft tot de vereniging
ophoudt te bestaan.
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Mocht er toch beeldmateriaal zijn, van u zelf, waar u het niet blij mee bent, laat het dan per
mail weten aan het secretariaat mcveldduivels@gmail.com. In overleg kan het
beeldmateriaal onherkenbaar worden gemaakt of verwijderd.
Cookies, of vergelijkbare technieken
MC de Veldduivels kan gebruik maken van cookies om de website te optimaliseren. Cookies
worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. U kunt zelf cookies accepteren of
weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren kan dat mogelijk invloed hebben op het
gebruik van de website van de vereniging.
Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Alleen
bestuursleden hebben toegang tot de persoonsgegevens. Zij zorgen ervoor dat de
persoonsgegevens voldoende zijn afgeschermd en dat deze veiligheidsmaatregelen
regelmatig worden gecontroleerd. Als bijvoorbeeld: gegevens afschermen met
wachtwoorden, de site voldoende (laten) beveiligen waar dit kan.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik neem dan contact op met het secretariaat mcveldduivels@gmail.com.
Ook als lid heb je de verantwoording om niet zomaar gegevens te verspreiden naar andere
leden of voor commerciële doeleinden.
Minderjarigen
De vereniging kent geen minderjarige leden. In het huishoudelijk reglement is opgenomen
dat een lid minimaal 18 jaar moet zijn.
Contact
Vragen en/ of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/ of met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u stellen aan het secretariaat
van de vereniging. Graag per mail via mcveldduivels@gmail.com.
Wilt u uw gegevens corrigeren, inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van
uw gegevens door de vereniging, stuur dan een email naar mcveldduivels@gmail.com.
Slotbepaling
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur op gronde van de
wettelijke regelgeving in het AVG.
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