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Bijlage Huishoudelijk Reglement: 
Privacyverklaring 

 
Dit is de privacyverklaring van OUD MAAR STERK, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 40346658, hierna te noemen: `de Vereniging`. 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw 
persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en 
welke rechten u heeft. 
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:  
ledenadministratie@oudmaarsterk.nl. 
 
In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze 
bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
 



Privacyverklaring Oud Maar Sterk 29 januari 2021 pagina 2 van 3 

 
# Welk gegeven Voor wie Waarvoor Grondslag Bewaartermijn 
1 Naam Ledenadministrateur 

Penningmeester 
Toercoördinator 
Webmaster 
Redacteur 
Drukkerij 

Uitvoering lidmaatschap 
Financiële zaken 
In/ uitschrijven ritten 
Website-toegang 
Nieuwsbrief 
Clubblad verzenden 

Aanmelding 
 

*1 
 
 
 
 
*3 

2 Adres Ledenadministrateur 
Penningmeester 
Toercoördinator 
Drukkerij 

Uitvoering lidmaatschap 
Financiële zaken 
In/ uitschrijven ritten 
Clubblad verzenden 

Aanmelding *1 
 
 
*3 

3 Woonplaats Ledenadministrateur 
Penningmeester 
Toercoördinator 
Drukkerij 

Uitvoering lidmaatschap 
Financiële zaken 
In/ uitschrijven ritten 
Clubblad verzenden 

Aanmelding *1 
 
 
*3 

4 Aanhef Ledenadministrateur 
Penningmeester 
Toercoördinator 
Redacteur 

Uitvoering lidmaatschap 
Financiële zaken 
In/ uitschrijven ritten 
Clubblad 

Aanmelding *1 

5 Geboortedatum Ledenadministrateur 
Penningmeester 
Ledenadministrateur 

Uitvoering lidmaatschap 
Financiële zaken 
Clubstatistiek 

Aanmelding *1 

6 Persoonsafbeelding Webmaster 
Redacteur 

Deelname ritten/ bijeenkomsten 
idem in het Clubblad 

Toestemming 
Toestemming 

*2 
*2 

7 E-mailadres Ledenadministrateur 
Penningmeester 
Toercoördinator 
Webmaster 
Redacteur 
Redacteur 

Uitvoering lidmaatschap 
Financiële zaken 
In/ uitschrijven ritten 
Website-toegang 
Clubblad  
Nieuwsbrief  

Aanmelding 
 

*1 
 

8 Telefoonnummer Ledenadministrateur 
Toercoördinator 
Penningmeester 

Uitvoering lidmaatschap 
Calamiteiten 
Financiële zaken 

Aanmelding *1 

9 Rekeningnummer Ledenadministrateur 
Penningmeester 

Uitvoering lidmaatschap 
Financiële zaken 

Aanmelding *1 

 
Bewaartermijn 

 
*1     Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna, 
         daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. 
 
*2      Zolang de toestemming niet is ingetrokken. 
 
*3      Na elke verwerking verwijderen en vernietigen, 
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Privacybeleid 

 
 Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland 
uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. 
 

 De vereniging draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van 
bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker 
dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden 
gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. 
 

 Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in 
uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden. 
 

 Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door uw passief of actief verstrekte gegevens. 
 

 U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten 
corrigeren. 
 

 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 
deze website zijn verbonden. 
 

 Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens . 
 

 De vereniging spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen 
goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten hebt, dan 
kunt u deze per e-mail sturen naar: ledenadministratie@oudmaarsterk.nl. 
 

 De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring  
 


