Privacyverklaring MC Flardinga
Dit is de privacyverklaring van MC Flardinga, statutair gevestigd Zuidbuurtseweg 6 te Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40385032, hierna te noemen: MC Flardinga.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang, dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij
in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit
statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@mcflardinga.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel en welke persoonsgegevens door MC Flardinga van u worden:
• verzameld
• geregistreerd
• hoelang deze door MC Flardinga worden bewaarden
• wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen (overigens met uw toestemming)
Doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

1. Het vaststellen cq.
beoordelen of personen
lid kunnen worden van
MC Flardinga
2. Het registreren van de
persoonsgegevens in een
stamlijst

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering van de
overeenkomst

Indien men lid wordt
gedurende de looptijd van
de overeenkomst.

Bestuursleden MC Flardinga
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voornaam
voorletter(s)
tussenvoegsel
achternaam
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
emailadres

Indien men geen lid wordt
zullen de persoonsgegevens
binnen 6 maanden worden
verwijderd.
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Doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Administratieve verwerking

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voornaam
voorletter(s)
tussenvoegsel
achternaam
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
emailadres
betaalgegevens
bankgegevens

Uitvoering van de
overeenkomst

Gedurende de looptijd van
de overeenkomst, alsmede
tot 2 jaar daarop volgend.

Bestuursleden MC Flardinga

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voornaam
voorletter(s)
tussenvoegsel
achternaam
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
emailadres
betaalgegevens
bankgegevens

Uitvoering van de
overeenkomst

Gedurende de looptijd van
de overeenkomst.

Overzicht van de inkomsten
en de uitgaven

Daarna uitsluitend in de
financiële administratie
voor de duur van 7 jaar.

Het doen van aankopen en
inhuren van diensten
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Duidelijk overzicht van het
ledenbestand.
Financiële vergoedingen,
inkomsten en declaraties.

Declaraties en facturen

Koninklijke Nederlandse Motorrijders
Vereniging (KNMV)

Daarna uitsluitend voor de
duur van 7 jaar ten
behoeve van:
• de (historische)
ledenadministratie
• de financiële
administratie
Bestuursleden MC Flardinga.
Dienstverlenende bedrijven en
instellingen.
Sponsoren.
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Doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Versturen digitale berichten,
waaronder nieuwsbrieven,
routebeschrijvingen,
verslagen, notulen en
agenda’s

•
•
•
•
•
•
•
•

voornaam
voorletter(s)
tussenvoegsel
achternaam
adres
postcode
woonplaats
emailadres

Uitvoering van de
overeenkomst

Gedurende de tijd, dat men
is aangemeld.

Bestuursleden MC Flardinga

•
•
•
•
•
•
•

voornaam
voorletter(s)
tussenvoegsel
achternaam
adres
postcode
woon- cq.
vestigingsplaats
emailadres

Toestemming van
betrokkenen noodzakelijk.

Gedurende de tijd, dat men
is aangemeld.

Sponsoren

IP-gegevens
Cookies (zie
voor meer
informatie
subhoofdstuk
Cookies)

Toestemming van
betrokkenen(n) noodzakelijk.

Beperkt versturen berichten
van derden, waaronder
sponsoren.

•
Om de digitale
dienstverlening van MC
Flardinga te doen verbeteren
en beveiligings opties toe te
passen

•
•

Leden MC Flardinga

Verspreiden actuele en
relevante informatie
Informatie aan leden

Verwerkingsovereenkomst
overleggen door
betrokkenen(n)

Blokkering toegang na een
aantal foutieve inlogpogingen

Andere (motor)verenigingen
Koninklijke Nederlandse Motorrijders
Vereniging (KNMV)

Iedere keer wanneer de
website van MC Flardinga
wordt bezocht.
Registratie foutieve inlog
pogingen, ip-nummer en
inlognaam.

Beheerder website (Webreus)
Analytics tools (hulpprogramma’s voor
webanalyse)
Verslaglegging motortochten

Deze gegevens worden zo
snel als mogelijk
geanonimiseerd (herleiden
van gegevens tot individuen
niet meer mogelijk is)
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Doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Voor het benaderen van de
(oud) leden sponsoren na
het beëindigen van het
lidmaatschap.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toestemming van
betrokkenen(n) noodzakelijk.

Zolang de toestemming
niet fysiek door de
betrokkene is ingetrokken.

Voorals nog niet van toepassing.

Bijvoorbeeld ten behoeve
van een reünie of een
bijzondere gebeurtenis.

voornaam
voorletter(s)
tussenvoegsel
achternaam
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
emailadres

Overige onderwerpen
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de computer, laptop, tablet of mobiele
telefoon wordt opgeslagen. MC Flardinga gebruikt geen cookies om de bezoekers meer service te bieden bij het bezoeken van onze website. Cookies zorgen er
bijvoorbeeld voor, dat de bezoeker ingelogd kan blijven op een website of dat de voorkeuren van de bezoeker, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.
Aan de hand van de cookies kan MC Flardinga zien hoe vaak de website (en de pagina’s) door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet eerst toestemming worden gegeven, voordat de betreffende cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is
niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies (herleiden van gegevens tot individuen niet meer mogelijk
is) betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening (de ePrivacy Verordening zal de
Telecommunicatiewet, waar de Cookiewet onderdeel van is, gaan vervangen, maar is thans nog niet in werking).
Bezoekers kunnen de toestemming voor het gebruik van cookies altijd weer intrekken, door de internetinstellingen op de computer, laptop, tablet of mobiele
telefoon te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies wordt verwezen naar de Help-functie van de geïnstalleerde
browser(s).
Op de website van MC Flardinga wordt, met uitzondering van de gegevens in het aanmeldingsformulier, geen informatie verzameld. Voorts wordt op de website
vermeld hoeveel personen een motortoertocht hebben ingezien of gedownload. Deze informatie kan echter niet worden herleid naar de persoonsgegevens van
deze bezoekers.
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Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de MC Flardinga geen persoonsgegevens aan derden:
• mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, die MC Flardinga met u heeft
• tenzij MC Flardinga wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden
In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. De genoemde handelingen dienen
schriftelijk te worden ingediend. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal MC Flardinga deze
verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties, die de betreffende gegevens van MC Flardinga hebben ontvangen. Voorts heeft de betrokkene het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek tot intrekking, bezwaar kan verstuurd worden naar privacy@mcflardinga.nl, waarbij een kopie van het identiteitsbewijs
dient te worden meegestuurd (paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken). Binnen vier weken wordt door MC Flardinga op het verzoek
gereageerd.
Beveiliging persoonsgegevens
MC Flardinga treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie, alsmede onrechtmatige
verwerking. De betreffende maatregelen bestaan onder ander uit:
• het gebruik van beveiligingssoftware (virusscanner en firewall)
• TLS (Transport Layer Security), voorheen SSL, waarbij de persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding worden verzonden
• DKIM (Domain Keys Indentifies Mail), SPF (Sender Police Framework) en DMARC (Domain Domain-based Message Authentication, Reporting, and
Conformance zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of
bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
• DNSSEC (Domain Name System Securuty) is een extra beveiliging (aanvullend op DNS (Domain Name System)) voor het omzetten van een domeinnaam
(domeinnaam) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam) en wordt voorzien van een digitale handtekening

Privacyverklaring MC Flardinga
Versie mei 2018

Pagina 5 van 7

Voorts zal door MC Flardinga zorg gedragen worden, dat:
• alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens
o betreffen uitsluiten bestuursleden:
§ voorzitter ten behoeve van de algemene bereikbaarheid
§ secretaris ten behoeve van de ledenadministratie, bereikbaarheid van de leden en toesturen van verslagen, alsmede het up-to-date houden
van de website
§ penningmeester ten behoeve van de financiële administratie en ondersteunende activiteiten
§ public relatie ten behoeve van het verspreiden van documentatie en informatie, alsmede het beheer van een WhatsApp-groepen
• de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is
o de betreffende persoonsgegevens worden digitaal bewaard in Excel bestanden en bestaan uit:
§ een stamlijst waarop alle relevante persoonsgegevens van de (adspirant) leden zijn vermeld
§ een overzicht van beperkte persoonsgegevens van de (adspirant) leden met betrekking tot de gereden toertochten
§ een presentielijst met beperkte persoonsgegevens van de (adspirant) leden ten behoeve van bijeenkomsten en vergaderingen
• de veiligheidsmaatregelen van MC Flardinga regelmatig gecontroleerd worden
o de uitwisseling van de persoonsgegevens van de (adspirant) leden binnen het bestuur vindt digitaal plaats door de betreffende overzichten als bijlage
te voegen bij emailberichten
o de betreffende computers, laptops en eventuele tablets beschikken over een adequat en up-to-date virusscanner
Minderjarigen
Indien zich een minderjarige wenst te registreren, dient hiertoe expliciete toestemming van de ouder of voogd te worden overlegd (vooralsnog niet van
toepassing bij MC Flardinga)
Links naar andere websites
De website van MC Flardinga kan links naar andere websites bevatten. Bijvoorbeeld naar sponsoren. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website
van MC Flardinga. Andere websites kunnen een eigen privacy beleid hanteren. MC Flardinga adviseert u om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacy beleid
MC Flardinga past haar privacy beleid regelmatig aan, ten einde deze actueel te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van Privacyverklaring van
MC Flardinga worden opgenomen. MC Flardinga adviseert de leden (en de bezoekers) aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen
zal MC Flardinga de leden (en de bezoekers) per e-mail cq. via de website te informeren.
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Contactgegevens
Indien er vragen zijn ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens cq. het doen van verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw
persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens:
Verwerkingsverantwoordelijke
E-mail
Telefoonnummer

: Secretaris McFlardinga
: privacy@mcflardinga.nl
: 0622244401

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
MC Flardinga zal u helpen als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Persoonsbescherming
(AVG) heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van uw persoonsgegevens bij MC Flardinga.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:
• telefoonnummer : 088 - 1805 250
• bereikbaar
: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
• website
: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
• adres
: Bezuidenhoutseweg 30 te 2594AV Den Haag
• postbus
: 93374 te 2509AJ Den Haag

Privacyverklaring MC Flardinga
Versie mei 2018

Pagina 7 van 7

