Privacyverklaring Zwaluwsemodelvliegclub
De Zwaluwsemodelvliegclub, verder ZMVC, staat bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 40271548 en is gevestigd aan de Kuringen 27 te 4761VB in
Zevenbergen.
De ZMVC heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de RC modelvliegsport en
verzamelt en verwerkt daartoe persoonsgegevens van haar leden. De vereniging vraagt niet
meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Op de grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, uitgevaardigd door de Europese Unie, moet de verzameling,
verwerking, gebruik en bewaring van de persoonsgegevens worden beschreven.
Verzameling van persoonsgegevens; de grondslag en de toestemming voor gebruik.
De ZMVC heeft een zogeheten gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de bij
inschrijving verstrekte “algemene” persoonsgegevens (naam, adres enz.) in de
clubadministratie om de vereniging te kunnen beheren en de communicatie tussen de leden
mogelijk te maken.
De leden geven op het inschrijfformulier uitdrukkelijk aan dat zij toestemming geven om de
door hen verstrekte “algemene” gegevens te mogen gebruiken in de ledenlijst en de
financiële administratie.
De leden geven ook voor het gebruik van “bijzondere” persoonsgegevens, in de vorm van
foto’s en films, uitdrukkelijk aan of zij wel of geen toestemming geven voor gebruik op de
website van de ZMVC.
Indien een lid jonger is dan 16 jaar, wordt de toestemming om “algemene” en “bijzondere”
persoonsgegevens te mogen gebruiken, gegeven door de ouders of wettelijk
vertegenwoordiger van het jeugdlid.
Verwerking persoonsgegevens
- Algemene persoonsgegevens.
De algemene persoonsgegevens worden door de leden zelf aangeleverd op een
inschrijfformulier. Het betreft de voornamen, roepnaam, achternaam, geboortedatum,
adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.
Deze gegevens worden gebruikt voor de:
- Financiële administratie
De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester en is bedoeld
om de contributiebetalingen door de leden vast te leggen. De geboortedatum is de
basis voor de bepaling van de juiste contributiecategorie.
De financiële administratie wordt alleen gebruikt door het bestuur en de
kascommissie in de uitoefening van hun taken.
- Ledenlijst.
De ledenlijst wordt bijgehouden door de voorzitter van de ZMVC.
De ledenlijst geeft aan wie als lid gebruik kunnen en mogen maken van de faciliteiten
van de vereniging. Het bestuur voegt, in overleg met het betreffende lid, de
toegekende zenderfrequentie toe en de behaalde vliegbrevetten alsmede de
aanwijzing tot instructeur voor vliegtuigen en heli’s.
De ledenlijst is verder een intern controlemiddel bij de jaarcontrole van de financiële
administratie door de kascommissie.
De ledenlijst wordt jaarlijks aan de leden gemaild als basis voor onderlinge
communicatie.
De ledenlijst en de financiële administratie zijn alleen bestemd voor intern gebruik. De ZMVC
geeft de toevertrouwde persoonsgegevens niet door aan derden buiten de vereniging.
Het is de leden niet toegestaan de ontvangen ledenlijst te delen met derden of te gebruiken
voor eigen zakelijke doeleinden.
-

Bijzondere persoonsgegevens.
Naast de algemene persoonsgegevens ontvangt de ZMVC ook bijzondere
persoonsgegevens in de vorm van foto’s en films, gemaakt op het vliegveld van
de vereniging. Op deze foto’s en films zijn leden te zien tijdens de uitoefening van

hun vlieghobby. De foto’s en films worden uitsluitend gebruikt voor de presentatie
van de ZMVC op de website van de vereniging.
Ook de foto’s en films op de website mogen niet door leden worden gebruikt voor
eigen zakelijke doeleinden.
Bewaartermijn
De door de leden verstrekte algemene gegevens worden verwerkt:
- Bij de aanmelding en afmelding als lid bij de ZMVC
- Bij tussentijdse wijziging van adresgegevens of behalen van een brevet
- Bij aanpassing van de gegeven toestemming tot verwerking.
Dit betekent dat de persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap worden bewaard
en gebruikt. Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens onmiddellijk
uit de ledenadministratie verwijderd. De gegevens worden uit de financiële administratie
verwijderd na afsluiting van het boekjaar waarin wordt opgezegd.
De financiële administratie wordt 7 jaar bewaard.
De bijzondere persoonsgegevens worden 5 jaar na plaatsing op de website verwijderd of
eerder als de beelden hun actualiteit hebben verloren.
Beveiliging
De voorzitter en de penningmeester houden beiden hun administratie bij op een eigen
stand-alone PC. De beveiliging van de PC’s wordt actueel gehouden door het
besturingssysteem en de software up-to-date te houden; veiligheidsupdates onmiddellijk te
installeren; gebruik te maken van een firewall en een virus- en spywarescanner.
De website van de ZMVC is, als https site, beveiligd.
Er worden geen cookies gebruikt of tellingen van aantallen en soorten bezoekers
bijgehouden.
Het emailverkeer gaat voor de groepsmails in BCC (blind copy) zodat alleen de eigen naam
van de ontvanger in het adresvenster wordt vermeld.
Mocht een lid of bestuurder desondanks toch gegevens van de ZMVC verliezen middels een
datalek op zijn computer, dan is dit lid of bestuurder verplicht dit lek te melden bij de
voorzitter. De ZMVC zal het lek aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden.
De leden worden op de hoogte gebracht van het datalek en de ernst daarvan.
Recht op inzage en wijzigen toestemming
Elk lid heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft hij het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door de ZMVC.
Een lid kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van zijn persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn
persoonsgegevens sturen naar de voorzitter. De voorzitter reageert zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op dat verzoek. De ZMVC wil de leden wijzen op de mogelijkheid om bij
onvoldoende antwoord een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Indien een lid verzoekt om zijn persoonsgegevens te verwijderen of de toestemming om
deze te verwerken intrekt, kan het onmogelijk worden voor de ZMVC om het lid nog te
identificeren resp. zijn contributiebetalingen te volgen. In dat geval zal het lidmaatschap
worden ingetrokken door het bestuur van de ZMVC.
Deze Privacyverklaring wordt voor eenieder ter inzage opgenomen op de website van de
ZMVC. Verder wordt deze verklaring als bijlage bij het inschrijfformulier meegezonden.
Zevenbergen, 25 mei 2018.

