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Hoofdstuk 1 Inleiding 

A.S.V.Nautis (de vereniging) hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van 

haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en 

beveiligd. De vereniging houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de wet bescherming 

persoonsgegevens stelt. 

 

1.1 Vereisten verwerking persoonsgegevens voor verenigingen 

De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden 

beheren, zoals een ledenadministratie. Deze eisen zijn; 

-          Toestemming van het lid tot verwerking van deze gegevens 

-          Het correct en nauwkeurig bijhouden van deze gegevens 

-          Het voldoende beveiligen van deze gegevens 

-          Op verzoek bereid zijn op inzage van de eigen opgeslagen lidgegevens 

-          Alleen gebruik maken van de lidgegevens voor het doel waar deze voor verzameld zijn. 

 

 

1.3 Systemen 

De vereniging zal gebruik maken van TransIP. De data zal worden opgeslagen op de internetserver 

van TransIP. 

 

1.4 Privacy statement 

A.S.V.N verwerkt persoonsgegevens en wilt daarover duidelijk en transparant communiceren. In het 

privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van 

persoonsgegevens. Het privacy statement is te vinden op (www.asvnautis.nl) en is als bijlage 

toegevoegd in dit document. 

 

1.5 Updates privacy beleid 

A.S.V.N behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. 

Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen 

op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via (www.asvnautis.nl) 

 

 

 

 

 

 

  



Hoofdstuk 2 Registratie en zichtbaarheid persoonsgegevens 

2.1 Gegevensmatrix 

De volgende gegevens worden geregistreerd van onze leden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Systeem- en gegevensbeheer 

 

De persoonlijke gegevens worden door de secretaris bewaard, het is de verantwoordelijkheid van de 

secretaris om deze gegevens veilig te bewaren 

 

Financiele gegevens worden bewaard door de penningmeester, het is de verantwoordelijkheid van 

de penningmeester om deze gegevens veilig te bewaren. 

 

Alle bestuursleden zijn vereist een verklaring te tekenen waar in vermeld staat dat men alleen 

persoonsgegevens gebruikt waar deze voor bedoeld zijn. 

Hoofdstuk 3 Registratie en zichtbaarheid persoonsgegevens 

3.1 Algemeen 

3.1.1 Wie verwerkt de gegevens? 

- Personen zelf 

Het lid kan zijn eigen gegevens inzien en wijzigingen doorgeven aan de penningmeester of secretaris. 

- Leidinggevende van evenementen (commissieleden) 

Indien er persoonsgegevens nodig zijn voor een evenement dat wordt georganiseerd door een van 
de commissies hebben de leidinggevende van de commissies toestemming tot inzage van de 
persoonsgegevens die vereist zijn voor het organiseren van het evenement. 

- Penningmeester 

De Penningmeester beheert de contributie- en debiteurenadministraties. 

- Secretaris 

De Secretaris mag aanpassingen doorvoeren voor alle leden. 

- Exclusieve rechten 



In uitzonderlijke gevallen kunnen exclusieve rechten toegekend worden om gegevens te raadplegen, 
denk hierbij bijvoorbeeld aan een medische dienst bij een evenement. Deze rechten worden voor 
een bepaalde tijd uitgegeven en vastgelegd in de administratie door de secretaris.  

3.1.2 Voorwaarden bij het gebruik van persoonsgegevens 

Het gebruik van gegevens dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 

1. Er moet een duidelijk doel worden gesteld waartoe de gegevens gebruikt gaan worden, waarbij 

duidelijk wordt wie voor welke periode toegang heeft tot welke gegevens; 

 

2. Er mogen enkel relevante gegevens gebruikt worden. Met andere woorden, er mogen geen 

onnodige of bovenmatige gegevens verzameld of gebruikt worden; 

 

3. Er dient een permissie model opgesteld te worden waarin wordt vastgelegd welke personen 

toegang krijgen tot welke gegevens. Tevens dient er een gedegen beveiliging te worden aangebracht 

op het gebruik van de gegevens; 

 

4. De gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt tenzij daar expliciet toestemming voor 

gegeven is door het lid of daartoe een wettelijke verplichting bestaat; 

 

5. De gegevens mogen alleen voor een vastgestelde periode worden gebruikt en dienen daarna 

verwijderd te worden. Tussentijds moeten gegevens op het verzoek van het lid verwijderd kunnen 

worden. Langer gebruik dan de vooraf vastgestelde periode (bijvoorbeeld voor de duur van een 

evenement) kan alleen met expliciete toestemming van het lid; 

 

6. Bijzondere gegevens, waaronder godsdienst, gezondheid of strafrechtelijke gegevens, mogen 

alleen verzameld worden indien daartoe een strikte noodzaak bestaat en met expliciete consensus 

van het lid. Deze gegevens dienen volledig te worden verwijderd na afloop van de gestelde periode; 

 

7. Het gebruik van de gegevens gebeurt conform het privacybeleid en de Wet bescherming 

persoonsgegevens. 

3.2 Externe partijen 

Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadressen van leden van de vereniging 
aan een niet bij de vereniging aangesloten of door de vereniging gecontracteerde organisatie cq. 
externe organisatie (zowel commercieel als non-profit) is in geen enkel geval toegestaan. 

De vereniging biedt externe organisaties de mogelijkheid te adverteren in diverse communicatie-
uitingen. Verwijs hiervoor door naar: info@asvnautis.nl. Voor non-profit-organisaties wordt door het 
bestuur van de vereniging per geval bekeken of er een podium geboden kan worden in een van de 
bestaande communicatie-uitingen. 



A.S.V.Nautis zal uitdrukkelijk toestemming vragen voor het plaatsen van logo’s of overige gegevens 
van sponsoren of donateurs. 

3.3 Projecten, teams en activiteiten 

De ledenactiviteit kan en mag gegevens van de voor de ledenactiviteit ingeschreven leden 
gebruiken, mits: 

-In de deelnemers- en medewerkers voorwaarden staat beschreven dat de gegevens uitsluitend 
gebruikt worden voor het evenement. 
 

-Er een OPT-IN is voor het gebruik van telefoonnummer en e-mailadres op het inschrijfformulier, 
waarbij e-mailadres een uitzondering mag zijn voor het verstrekken van essentiële informatie (zoals 
e-tickets, deelnemersinformatie) voor het evenement. Een OPT-OUT mogelijkheid is altijd verplicht. 
 

-De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het evenement waarvoor is aangemeld. Het is niet 
toegestaan de gegevens te gebruiken voor promotie van de activiteit in het jaar daarop, tenzij per 
aparte OPT-IN is aangegeven dat de inschrijver deze informatie in het daaropvolgende jaar wil 
ontvangen. Een OPT-OUT is altijd verplicht. 
 

Hoofdstuk 4 Bewaren van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar na beindiging van het lidmaatschap, na deze 

periode worden de gegevens verwijderd. 

Hoofdstuk 5 Berichten verzenden 

Op elke mail die A.S.V.Nautis verzend staat een opt-out optie, zo heeft het benaderde persoon de 

vrijheid zich af te melden voor e-mails van A.S.V.Nautis 

Hoofdstuk 6 ASVN Online 

A.S.V.Nautis maakt gebruik van social media, iedereen die zich inschrijft moet aangeven 

toestemming te verlenen voor het plaatsen van foto’s en video’s op deze kanalen.  

 

  



Privacystatement website www.asvnautis.nl: 

 

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN EN WAAROM WE DIE VERZAMELEN 

REACTIES 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het 

reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te 

detecteren. 

 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) 

kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je 

hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto 

publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. 

 

MEDIA 

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen 

dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen 

de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. 

 

CONTACTFORMULIEREN 

Contact formulieren die worden ingevuld op de website worden beantwoord en daarna direct 

verwijderd. 

 

COOKIES 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en 

website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze 

gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang 

geldig. 

 

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen 

of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt 

verwijderd zodra je je browser sluit. 

 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en 

schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 

jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw 

account, worden login cookies verwijderd. 

 

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser 

opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat 

je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. 

 

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, 

afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde 

alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. 

http://www.asvnautis.nl/


 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen 

insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met 

ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 

 

MET WIE WE JOUW DATA DELEN 

De data die wordt verzameld op deze site zal niet worden gedeeld met derden partijen dan alleen de 

vereniging. 

 

HOE LANG WE JOUW DATA BEWAREN 

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd 

bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in 

plaats van dat we ze moeten modereren. 

 

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook 

persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie 

bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). 

Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. 

 

WELKE RECHTEN JE HEBT OVER JE DATA 

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een 

exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons 

opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben 

verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met 

administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. 

 

WAAR WE JOUW DATA NAARTOE STUREN 

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. 

Hoofdstuk 7 Misbruik van persoonlijke gegevens 

A.S.V.Nautis doet alles aan het beschermen van persoonlijke gegevens, in het geval van een datalek 

zijn wij wettelijk verplicht een melding hiervan te maken aan de Autoriteit Persoonsgegevens 

(https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).  

Hoofdstuk 8 Vragen en klachten 

Voor vragen of klachten kunt u terecht bij info@asvnautis.nl 

 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:info@asvnautis.nl

