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PRIVACYREGLEMENT
Privacyverklaring ‘Schutterij EMM Kekerdom’

Schutterij-, vendel en tamboerkorps EMM Kekerdom is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in het privacyreglement.
Indien je lid bent of wordt van schutterij-, vendel- en tamboerkorps EMM Kekerdom, een
donatie doet, aan een door de vereniging georganiseerde wedstrijd of evenement
deelneemt of om andere redenen je persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef
je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in de lijn met het privacyreglement
te laten verwerken.
De vereniging hecht veel waarde aan je privacy en het beschermen van je
persoonsgegevens. In ons privacyreglement willen we je heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij zullen er alles
aan doen om je privacy te waarborgen en we gaan zorgvuldig om met je
persoonsgegevens. Schutterij EMM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend
als AVG of internationaal GDPR)
De functionaris gegevensbescherming van onze vereniging is Dhr. R. Wagenaar
(bestuurder / penningmeester). De functionaris is te bereiken via e-mailadres
schutterijemmkekerdom@hotmail.com of telefonisch via 06-21518754.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
▪ De persoonsgegevens van onze leden, zijn noodzakelijk voor het laten functioneren
van onze vereniging.
▪ De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt slechts voor de activiteiten gelet
op de doelstelling van onze vereniging. Dat zijn onder andere het organiseren van het
koningsschieten, deelname aan gildedagen, vendelen, trommen, schieten, archivering,
geschiedschrijving enz.…
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Welke gegevens verwerken we?

De persoonsgegevens die onze vereniging verwerkt zijn enkel de persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor het laten functioneren van onze vereniging. Het betreft de gegevens
welke gebruikelijk zijn voor een vereniging zoals: naam, achternaam, adres, woonplaats,
geboortedatum, geslacht, datum aanvang lidmaatschap, lidnummer, emailadres,
telefoonnummer, bankrekeningnummer (IBAN).

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De gegevens worden verwerkt door bestuursleden van de vereniging met het mandaat
voor de ledenadministratie. De functionaris gegevensbescherming ziet er op toe dat dit
volgens het geldende privacyreglement geschied.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens op websites of sociale media?
▪ Persoonsgegevens van onze leden zullen nooit door de vereniging op onze website of
op (sociale) media worden gepubliceerd.
▪ Er staan op de website van onze vereniging geen persoonsgegevens anders dan namen,
foto’s, emailadressen en telefoonnummers van onze bestuursleden en namen en foto’s
van al onze (historische) konings- en keizersparen.
▪ De foto’s die op onze website worden geplaatst hebben betrekking op activiteiten van
onze vereniging. Foto’s die mogelijk compromitterend zijn, personen in verlegenheid
brengen, schade aan de persoon of personen kunnen toebrengen of anderzijds niet
passen bij de normen en waarden van onze vereniging worden niet geplaatst.
▪ Wij zullen nooit zonder (schriftelijke) toestemming persoons- of bedrijfsgegevens
online plaatsen die zijn verkregen via derden, andere verenigingen of andere bronnen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
▪ Uw persoonsgegevens kunnen (vaak ten dele) worden gedeeld met derden maar alleen
als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doelstelling of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld: 1. met de gemeente ten behoeve van een
subsidieaanvraag, 2. met de schutterskoepel KNTS. Het gaat hierbij om NAWgegevens van vergunningshouders die actief zijn binnen de schietcommissie van de
schutterij. Daarnaast wordt met de KNTS gedeeld welke leden deelnemen aan een
concours of andere schuttersactiviteiten. Indien het concours wordt georganiseerd
door een andere schutterij, dan worden de NAW-gegevens van de deelnemende leden
ook met die betreffende schutterij gedeeld.
▪ Er wordt door de functionaris persoonsgegevens een lijst met slechts de vermelding
van naam, adres en geslacht van de leden aan de uitbater van de kermis beschikbaar
gesteld. Dit is om het VRIJ ENTREE tijdens de kermisdagen mogelijk te maken.
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▪ NAW maar soms ook enkele bijzondere persoonsgegevens (kopie ID en BSN) van
bestuursleden kunnen worden gedeeld met bij de vereniging aangesloten instanties
zoals de Kamer van Koophandel, banken, DAR milieu, verzekeringsmaatschappijen
etc..
▪ Er vindt geen uitwisseling van persoonsgegevens plaats met andere organisaties dan
hierboven genoemd. Er zijn geen koppelingen met andere persoonsbestanden.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
▪ Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op
met de functionaris gegevensbescherming.
▪ De computer die gebruikt wordt voor de verwerking van uw persoonsgegevens is
adequaat beveiligd en voorzien van up-to-date beveiligingssoftware (o.a. antivirus) en
werkt uitsluitend met een legitiem besturingssysteem en de laatste patches. Een backup van de persoonsgegevens wordt bewaard op een computer / opslagmedium in een
beveiligde omgeving.
▪ De computer waar de software en content voor de website op staat is adequaat
beveiligd en voorzien van up-to-date beveiligingssoftware (o.a. antivirus) en werkt
uitsluitend met een legitiem besturingssysteem en de laatste patches. Een back-up van
de website wordt bewaard op een computer / opslagmedium in een beveiligde
omgeving.
▪ Doel van onze vereniging is onder andere archivering en geschiedschrijving.
Verwijderen van alle persoonsgegevens tast de doelstelling van onze vereniging aan.
Het vernietigen, in incidentele gevallen, van het koningszilver druist in tegen de
doelstellingen van gilden en schutterijen. Bij aanname van nieuwe leden zal tijdens de
ballotageprocedure nadrukkelijk gewezen worden op de doelen van onze vereniging
en wat dit betekent voor de AVG-privacywet. Op het aanmeldingsformulier zal
gevraagd worden in te stemmen met het beleid persoonsgegevens van onze schutterij.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om onze doelen
te realiseren. Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent. Indien u uw lidmaatschap
opzegt, worden uw gegevens aan het eind van het schuttersjaar verwijderd met
uitzondering van uw naam en de duur van uw lidmaatschap.
Wilt u deze gegevens ook verwijderd hebben?, dan kunt u contact opnemen met de
functionaris gegevensbescherming.

Je rechten omtrent je persoonsgegevens
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Persoonsgegevens zijn voor elk lid of ouder/verzorger van een jeugdlid ter inzage. Indien
dit is gewenst neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming. Bij een
verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zullen de belangen van de aanvrager en
de vereniging worden gewogen waarna er een beslissing zal worden genomen. Tegen
deze beslissing kan in beroep gegaan worden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of privacy dan
bestaat de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de functionaris
gegevensbescherming of met een van de andere bestuurders van onze vereniging. Bij de
functionaris kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen,
te wijzigen of (gedeeltelijk) te laten verwijderen. De functionaris zal je verzoek in
behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Wijzigingen privacyreglement

Ons privacyreglement kan tussentijds worden gewijzigd en/of aangepast aan nieuwe
richtlijnen AVG. De wijzigingen worden via de website van de vereniging bekend
gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig ons privacyreglement te raadplegen. Significante of
belangrijke wijzigingen zullen d.m.v. ledenraadpleging ter goedkeuring worden
ingebracht tijdens een algemene ledenvergadering.
Aldus vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van de schutterij
gehouden op 13 maart 2020 te Kekerdom en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.

Antoon van Haaren,
voorzitter

Jan van Haaren,
secretaris
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