Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese wetgeving (AVG) van kracht waarin geregeld is hoe er
met vertrouwelijke persoonsgegevens moet worden omgegaan.
Hieronder lees je een korte opsomming van de gegevens die wij in onze ledenadministratie
vastleggen. Deze gegevens verstrekken we nooit aan derden, met uitzondering aan de KWBN als is
aangegeven dat WS78 de vereniging is waarbij u hoofdlid bent. De gegevens zijn niet opgeslagen “in
de cloud” en evenmin bij een extern bedrijf of instelling. De gegevens zijn verwerkt in een excelbestand en staan op beveiligde computers bij onderstaande personen. De gegevens staan niet op de
website.
Als er ten behoeve van een evenement (bijvoorbeeld een kennedymars) inschrijfgegevens op de
website worden geplaatst, wordt hiervoor bij de aanmelding nadrukkelijk toestemming voor
gevraagd.
Behoudens enkele bestuursleden en de ledenadministrateur van WS’78 heeft niemand toegang tot
de ledenadministratie. Dus niemand buiten de hiervoor genoemde mensen kan toegang krijgen tot
uw persoonsgegevens.

Wat is in ons bestand is opgenomen?
Lidmaatschapsnummer (wijzigt jaarlijks), achternaam, voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel,
volledig adres, e-mailadres, telefoonnummer, soort lidmaatschap (hoofdlid, lid, jeugdlid, donateur),
geboortedatum, ingangsdatum lidmaatschap, geslacht, aantal gelopen km bij WS’78, eventuele
bijzonderheden zoals jubilea bij de WS’78, erelid, erevoorzitter.

Waarvoor gebruiken we dit bestand?
Voor het verzenden van nieuwsbrief, vermelden van verjaardag in de nieuwsbrief bij de
wandeltochten, vermelden van veelvouden van 1000 km (indien de wandelaar voor de
desbetreffende beloning gaat), controle voor het verkrijgen van kortingen bij evenementen,
statistische verwerking van km-standen en duur lidmaatschap, verwerkt worden in het jaarverslag.
Wij delen, indien u via ons lid bent van de KWBN uw gegevens met de KWBN

Hoelang worden je gegevens bewaard
Indien u aangeeft geen lid meer van WS’78 te willen zijn worden uw gegevens binnen 6 maanden, en
uiterlijk voor aanvang van het nieuwe lidmaatschapsjaar1 verwijderd uit ons bestand.

Inschrijving minderjarigen

1

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het jaar daarop volgend.

In de AVG is voorgeschreven dat leden jonger dan 16 jaar toestemming van een ouder of voogd nodig
hebben om zijn/haar persoonsgegevens te mogen delen met de vereniging.

Foto’s
Wij gebruiken in onze nieuwsbrief en correspondentie of op de web-site geen foto’s zonder
nadrukkelijke schriftelijke toestemming van degenen die op de afbeelding staan

Uitgebreide privacy verklaring
Deze kunt u vinden op de website

Wat verwachten wij van u?
Als u geen problemen heeft met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, hoeft u op dit
schrijven niet te reageren.
Heeft u wel problemen, of wilt u gegevens verwijderen, geeft u dit dan door via onderstaand
mailadres
WS78.info@gmail.com
Als u kinderen hebt, of de verantwoordelijkheid heeft voor kinderen, die jonger zijn dan 16 jaar,
verzoeken wij u schriftelijk toestemming te geven voor het beheren van de eerder genoemde
gegevens. U zal hiervoor door het secretariaat worden benaderd, of u geeft de toestemming bij
aanmelden van het lidmaatschap.

Bijlage

Hierbij geeft ondergetekende, ouder/voogd van …………………………………………………………………..
toestemming tot het beheer van de in dit schrijven genoemde gegevens van
………………………………………………………..

Ondertekend
Naam

plaats

handtekening

