Privacyverklaring van de Sparta Bromfietsclub.

1. Wie is de Sparta Bromfietsclub.
De Sparta Bromfietsclub heeft ten doel: Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van
liefhebbers van Sparta bromfietsen.
Dit doel wordt nagestreefd door het bestuur. Contactgegevens van het bestuur zijn te vinden op de
website, en in het clubblad, de Koerier.
Om het hoofddoel van de vereniging te kunnen bereiken is het noodzakelijk persoonsgegevens van
leden te verwerken. Welke gegevens dat zijn en hoe wij daarmee omgaan staat in dit document
beschreven.

2. Welke gegevens verwerken wij van u.
Wanneer u zich registreert worden er gegevens van u gevraagd. Deze gegevens worden digitaal
vastgelegd in het ledenbestand. De ledenadministratie is belast met de taak deze gegevens juist te
verwerken.
De volgende gegevens worden verwerkt:
1.
2.
3.
4.

Geslacht, voorletters, voornaam, naam, adres, postcode, woonplaats, provincie, land
E-mail adres, (mobiel) telefoon nummer
IBAN rekening nummer, geboortedatum
Type brommer/voertuig en bouwjaar

Alleen gegevens die worden opgegeven worden verwerkt. Indien er incomplete informatie wordt
opgegeven, wordt u niet aangemeld als lid of wordt u gevraagd uw gegevens aan te vullen.
Leden krijgen na aanmelding een lidnummer, tegelijkertijd wordt de ingangsdatum van het
lidmaatschap vastgelegd. Nieuwe leden worden in het clubblad vermeld met de voorletters,
achternaam en provincie. Indien het lid toestemming heeft gegeven tot het delen van zijn/haar
gegevens wordt ook de woonplaats vermeld. Van de leden die toestemming hebben gegeven tot het
delen van de gegevens wordt een ledenlijst opgesteld die eens per jaar in of bij de koerier wordt
gedrukt en naar alle leden verzonden. Gegevens die hierin worden vermeld zijn: voornaam,
achternaam, geboortedatum, adres, postcode, telefoonnummer en het e-mailadres. Deze lijst is
zinvol indien er een evenement in de buurt wordt georganiseerd en u clubleden wilt uitnodigen, er
een clublid in uw woonplaats blijkt te wonen en u samen naar een evenement kunt gaan of elkaar
kunt ondersteunen in de hobby.
a. Verwerking van financiële gegevens
Uw IBAN nummer, uw voorletters en uw achternaam worden gebruikt om de contributie te
innen via een (automatische) incasso. Ook wordt vanzelfsprekend geregistreerd of de
contributie is voldaan.
b. Vastleggen contactmomenten
Wanneer u aanwezig bent op een club bijeenkomst en in ieder geval bij de algemene
ledenvergadering worden uw voor- en achternaam geregistreerd. Indien er officiële notulen
worden opgesteld wordt uw naam daarin opgenomen. Deze notulen kunnen worden gedeeld
met de leden.
Het vastleggen van deze contactmomenten heeft als doel de activiteiten van de club vast te
leggen.
c. Vastleggen en bewaren van gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen

Indien er tijdens een evenement of clubbijeenkomst analoge of digitale registraties worden
gemaakt, kunnen deze worden gebruikt in publicaties van de Sparta Bromfietsclub. Er
worden geen maatregelen genomen om te voorkomen dat personen of voertuigen
herkenbaar in beeld komen. Wanneer door externen om vastgelegd materiaal wordt
gevraagd, zal altijd worden getracht de geregistreerde personen/voertuig eigenaren te
benaderen voor toestemming.

3. Waarom worden uw gegevens verwerkt
Uw gegevens worden verwerkt om de volgende redenen:
a. Ten behoeve van de dienstverlening
Aan de hand van uw persoonsgegevens kan het bestuur contact met u opnemen, het
clubblad verzenden, en u informeren omtrent activiteiten en aanbiedingen.
b. Ten behoeve van het versturen van de Nieuwsbrief
Uw email adres en voornaam worden gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.
Per verzonden nieuwsbrief is in te zien hoeveel procent van de leden de Nieuwsbrief
openen en welke leden dat zijn, andere gegevens die zichtbaar zijn: Niet afleverbare
adressen, door het spamfilter van de ontvanger geblokkeerde adressen, adressen die de
nieuwsbrief niet hebben geopend en uitschrijvingen.

4. De rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken




Het aangaan en/of uitvoeren van uw lidmaatschap en/of het uitvoeren van contractuele
afspraken zoals het leveren van goederen.
Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan
overheidsinstanties wanneer dat verplicht wordt.
Gerechtvaardigd belang van de Sparta Bromfietsclub. Dit geldt o.a. voor persoonlijke
benadering omtrent goederen en activiteiten en controles aan de eisen zoals gesteld in de
statuten en het huishoudelijk regelement.

5. Beveiliging van uw gegevens
Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens.
a. Beveiliging
Uw gegevens worden door ons opgeslagen op beveiligde locaties. Er zijn maatregelen
genomen om u veilig gebruik te kunnen laten maken van de website.
b. Geheimhouding
Alle bestuursleden hebben de plicht de gegevens waarover zij beschikken geheim te houden.
Een uitzondering geldt voor leden die hebben aangegeven dat zijn/haar gegevens mogen
worden gedeeld. Bestuursleden staat vrij gegevens van deze groep op te vragen bij de
ledenadministratie indien daar door een lid om wordt gevraagd. Gegevens die worden
vrijgegeven kunnen zijn:
Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaat, provincie, land, email adres, (mobiel)
telefoon nummer.
Dit gebeurt alleen indien het een doel nastreeft, bijvoorbeeld het organiseren van een
evenement in een bepaalde regio.

6. Bewaartermijn
Naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) dient de Sparta Bromfietsclub zich te
houden aan de andere wetgeving die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens.
Op basis van de AVG dienen gegevens niet langer te worden bewaard dan noodzakelijk.
Wanneer u zich afmeld als lid wordt u geregistreerd als oud lid, na het aflopen van de
lidmaatschapsperiode worden uw gegevens van de ledenlijst gehaald. Uw gegevens worden
verplaatst naar de lijst met oud-leden Deze lijst heeft als doel terugkerende leden hun
oorspronkelijke lidnummer opnieuw toe te kennen.

7. Toestemming
Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming met
inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken.

8. Delen van uw gegevens met een derde partij
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk en toegestaan is op grond van
de wet. Uw adres gegevens en (voor)naam worden gedeeld met de drukker en tevens verzender van
het clubblad. Met deze partij is de afspraak gemaakt de overgedragen gegevens na het gebruik te
vernietigen.

9. Uw rechten
In de AVG zijn rechten voor u als lid opgenomen. U hebt recht op het volgende:
a. Recht tot inzage en verbetering
U hebt recht tot inzage van uw gegevens zodat u kunt controleren welke gegevens zijn
vastgelegd. U dient hierbij aan te kunnen tonen dat u uw eigen gegevens aanvraagt.
Het is aan de Sparta Bromfietsclub te oordelen of u uzelf vertegenwoordigd.
Indien u uw gegevens wilt inzien of wijzigen, bijvoorbeeld bij een verhuizing, wijziging van
email adres of wijziging van (mobiel) telefoon nummer kunt u zich wenden tot te
ledenadministratie. U ontvangt een reactie binnen een redelijke termijn.
b. Recht tot het verwijderen van gegevens en recht tot `vergeten`
In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te
laten wissen.
 De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins verwerkt
 De toestemming voor het verwerken is ingetrokken
 Er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking
 De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 Op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen
c. Recht tot beperking van de verwerking
U kunt de Sparta Bromfietsclub verzoeken tot beperking van de verwerking van uw
gegevens. Na uw verzoek mogen de gegeven niet meer worden verwerkt. U kunt een verzoek

indienden indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onrechtmatig
worden verwerkt
d. Recht tot overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
U hebt het recht een kopie te krijgen van de geregistreerde persoonsgegevens
e. Recht tot afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht zich af te melden voor de nieuwsbrieven. Dit kunt u zelf doen onderaan de
Nieuwsbrief of door contact op te nemen met het bestuur.

10.

Email en sociale media

Indien u uw e-mailadres aan de Sparta Bromfietsclub verstrekt, verleent u automatisch toestemming
aan het bestuur contact met u op te nemen. In het kader van de AVG kunt u deze toestemming altijd
intrekken.
Het gebruik van social mediakanalen waarop de Sparta Bromfietsclub actief is zoals Facebook is uw
eigen verantwoordelijkheid. Het delen, liken van en reageren op geplaatste berichten is voor uw
eigen risico. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op social-mediaplatforms. Raadpleeg de
privacyverklaring van het platform om na te gaan hoe zij omgaan met uw gegevens.

11.

Aanpassing van de privacyverklaring

De privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast naar aanleiding van nieuwe
ontwikkelingen in de wet of rechtspraak. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd en
goedgekeurd op:
15-05-2018
In geval van wijziging worden de leden hiervan op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief en of
aanvullende methoden.

12.

Vragen of klachten

Hebt u vragen na het lezen van de privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met het bestuur.
Contactgegevens staan vermeld op de website en in het clubblad.
Hebt u klachten over uw privacy bij de Sparta Bromfietsclub? Dan kunt u contact opnemen met het
bestuur. Contactgegevens staan vermeld op de website en in het clubblad.
Indien u van mening bent dat een klacht niet afdoende is behandeld, kunt u zich wenden tot de
Autoriteit Persoonsgegevens.

