
Privacy protocol/ 
verwerkingsregister 

  

Intro 

Inleiding 

Trimclubvereniging Kangoeroes66, secretariaat gevestigd Dijkstraat 162, 3906DK te 

Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 

t.a.v. secretariaat 

Dijkstraat 162 

3906DK Veenendaal 

Contactpersoon privacy 

De secretaris heeft binnen het bestuur van Trimclubvereniging Kangoeroes66 de 

portefeuille "privacy" op zich genomen. Hij is te bereiken per telefoon op 06-21205206 of 

per email via secretaris@kangoeroes66.nl 

Medeverantwoordelijke bestuursleden 

Medeverantwoordelijk voor de privacy, naast bovengenoemde contactpersoon, binnen 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 zijn de overige leden van het bestuur, te weten: de 

voorzitter en de penningmeester. 

  

Persoonsgegevens 

Verwerkte persoonsgegevens 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid wordt 

van onze vereniging, en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ieder lid krijgt 

een document waarin hij kan aangeven welke gegevens uit de rubrieken D t/m F (zie 

doel en grondslag verwerkte persoonsgegevens) hij niet op de website vermeld wil 

hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

1. Voor- en achternaam 

2. Geboortedatum 

3. Adresgegevens 

4. Telefoonnummer 

5. Email-adres 

mailto:secretaris@kangoeroes66.nl


6. Lid sinds 

7. Bankrekeningnummer 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld een pasfoto of door een 

document, getiteld “Even voorstellen” op onze website te (laten) plaatsen waarin u uzelf 

voorstelt aan de andere leden van de vereniging. Ook valt onder deze rubriek de 

zogenaamde “Lief en leed” informatie. (ziekte, jubilea etc.) En zelfs foto en 

videomateriaal. 

8. Pasfoto 

9. Document “Even voorstellen”  

10. Gegevens over uw activiteiten op onze website zoals de Nieuwsbrief 

11. Beeldmateriaal zoals foto en video 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers.  

Doel en grondslag verwerkte persoonsgegevens 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen: 

A Het afhandelen van uw betaling (lidmaatschap) 

B Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit 

te kunnen voeren 

C Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten 

 

D Om de leden onder elkaar gelegenheid te bieden elkaar te kunnen bereiken via 

telefoonnummer of e-mail of adres. 

 

E Uw pasfoto wordt met uw toestemming gebruikt in het zogenaamde 

“Smoelenboek” dat op onze site aanwezig is. 

 

F Nieuwsbrieven. Onder deze rubriek worden met uw toestemming persoonlijke 

gegevens vermeld, zoals o.a. verjaardagen, ziekte, overlijden e.d. Ook kunnen 

nieuwe leden zich voorstellen middels een door hen zelf opgemaakt 

voorsteldocument. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het 

gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, 

zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid of medewerker van Trimclubvereniging 

Kangoeroes66) tussen zit. 

  



Bewaartermijnen 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij 

hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van 

persoonsgegevens: 

 

(Categorie) 

persoonsgegevens 
  Gegevens*   Bewaartermijn   Reden** 

Ledenadministratie   1,2,3,4,5,6,7,8   gedurende lidmaatschap   A,B,C,D 

       

       

Registratie website   1,2,3,4,5,6,8,9,10,11   alleen verwijderd op 

verzoek lid 

  D,E,F 

* Zie nummering onder "verwerkte persoonsgegevens" 

** Zie letters onder "doel en grondslag verwerkte persoonsgegevens" 

De persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie worden in een 

geautomatiseerd bestand bewaard. Dit bestand wordt beheerd door de secretaris van het 

bestuur. Overige bestuursleden, alsmede de webmaster, hebben inzicht in dit bestand. 

Het is bestuursleden, noch leden, niet toegestaan informatie uit dit bestand te 

verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming en/of anders te gebruiken dan waarvoor 

deze gegevens zijn verzameld. Op moment dat een bestuurslid aftreedt is deze verplicht 

(een kopie van) het geautomatiseerd ledenbestand te verwijderen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 verstrekt geen persoonsgegevens van de leden aan 

derden. Deze gegevens zijn uitdrukkelijk bedoeld voor de ledenadministratie en voor 

verspreiding onder de leden ten behoeve van onderling contact. Het is, noch het bestuur, 

noch de leden, toegestaan gegevens uit deze lijst op enigerlei wijze aan derden te 

verspreiden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 maakt geen gebruik van technische en functionele 

cookies.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) 

verwijderen. Dit kan door dit kenbaar te maken aan de secretaris.  

Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij 

van u ter beschikking hebben in een computerbestand naar u toe te sturen. Wilt u 

gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of 

hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een 



gespecificeerd verzoek naar het bestuurslid die de portefeuille "privacy" op zich heeft 

genomen. U vindt zijn contactgegevens aan het begin van dit protocol. 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier 

weken, op uw verzoek reageren. Indien Trimclubvereniging niet in staat blijkt te zijn om 

eventuele geschillen afdoende op te lossen, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Trimclubvereniging Kangoeroes66 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden en dienen de 

gebruikte persoonsbestanden door de bestuursleden die hier gebruik van maken, middels 

encryptiesoftware beveiligd en op deze wijze bewaard te worden. Als u het idee hebt dat 

uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 

dan contact op met ons bestuurslid die de portefeuille "privacy" op zich heeft genomen. 

Onder de contactgegevens in deze webpagina vindt u de contactgegevens. In overleg 

wordt momenteel nog door het bestuur en de webbeheerder getracht de inlogprocedure 

voor de website zodanig te wijzigen dat er een persoonlijke inlogmogelijkheid wordt 

gecreëerd voor elk lid afzonderlijk. Op dit moment bestaat de inlogprocedure nog uit een 

algemene gebruikersnaam en password, die regelmatig wordt gewijzigd. 

Meldplicht datalekken 

Er is sprake van een datalek als een niet geautoriseerde persoon toegang kan krijgen tot 

de data van Trimclubvereniging Kangoeroes66. Het verliezen van een usb-stick, een 

laptop of een gestolen computer of tablet met daarop de data (ledenlijst) van de 

vereniging Trimclubvereniging Kangoeroes66 dient als (mogelijk) datalek te worden 

beschouwd en moet onmiddellijk in schriftelijke vorm gemeld worden bij de secretaris. 

Nieuwsbrieven 

Met toestemming van het lid worden in een periodieke oplage gegevens van de 

betrokken leden op de website weergegeven, zoals ziekte, verjaardag, bijzondere 

gebeurtenissen ook bekend als “Lief en leed”. Dit wordt geplaatst in een nieuwsbrief die 

periodiek op de website wordt geplaatst. 

 

 

Laatste wijziging 7 november 2018. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/

