AVG – RV de Commandeurs
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
(ofwel GDPR, General Data Protection Regulation)
De AVG gaat 25 mei 2018 in werking.
Het document “AVG – RV de Commandeurs” geeft aan dat de RV de Commandeurs aandacht
besteed aan de AVG.
De vereniging hoeft niet per 25 mei 2018 AVG-proof te zijn, maar voldoet wel aan de
inspanningsverplichting die de wet vereist.

Verantwoording Persoonsgegevens
De vereniging RV de Commandeurs registreert de hieronder genoemde persoonsgegevens van de
personen die zich aangemeld hebben als lid van de vereniging de Commandeurs door middel van een
internet formulier (die per email naar de ledenadministratie gestuurd wordt,waarop de gegevens
door het (kandidaat) lid verstrekt worden.
Voor leden jonger dan 16 jaar vind de verstrekking van de gegevens aan de RV de Commandeurs
plaats door middel van een door de ouder/voogd ondertekend formulier.
De volgende gegevens worden geregistreerd door de ledenadministratie
Gegeven
Naam
Adres gegevens
Email

Geboorte datum
Telefoon nummer

Soort lidmaatschap

Reden
Identificatie
Verzending
abonnementsfactuur
Verzending facturen
Verzending
verenigingsnieuws
Bepaling contributie
Benaderen voor
verenigingsgerichte
activiteiten
Bepaling contributie

Noodzaak
Verplicht
Verplicht tenzij een email adres wordt
opgegeven
Alleen verplicht indien geen adresgegevens
verstrekt worden
Verplicht voor leden die ook bij de KNHS
geregistreerd moeten zijn.
Verplicht tenzij een email adres verstrekt is

Wordt door de ledenadministratie bepaald bij
aanmelding. Junior leden worden in het jaar
nadat zij 18 geworden zijn veranderd naar
senior lid

 De ledenlijst wordt beheerd door de door de vereniging aangestelde administrateur.
 De ledenlijst wordt jaarlijks aan de penningmeester beschikbaar gesteld als basis voor de
jaarlijkse facturatie van de contributie
 De ledenlijst wordt in PDF formaat 3 a 4 keer per jaar aan de bestuursleden verstrekt.
De ledenlijst mag door de bestuursleden alleen voor interne activiteiten gebruikt worden.
 Het bestuurslid die namens de vereniging een email aan leden moet versturen krijgt een
bijgewerkte email lijst. Bij algemene mailings aan meerdere leden moet de BCC optie
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gebruikt worden, waardoor de email adressen niet zichtbaar zijn voor de ontvangers van de
email.
 Voor door de vereniging georganiseerde activiteiten, georganiseerd door een nietbestuurslid, waarvoor de deelname kosten afhankelijk zijn van het soort lidmaatschap
kunnen een lijst krijgen van actieve leden met daarop allen vermeld de naam en het soort
lidmaatschap. Bij verzending wordt vermeld dat de lijst alleen voor dit doel gebruikt mag
worden en daarna vernietigd moet worden.
 Op het werkzaamhedenschema die onder andere op de website gepubliceerd wordt, wordt
alleen een voornaam vermeldt, en indien nodig, de eerste letter van de achternaam.
 Na beëindiging van het lidmaatschap van RV de Commandeurs worden de gegevens van het
lid van de ledenlijst verwijderd.
 Mutaties van persoonsgegevens moeten schriftelijk aan de ledenadministratie doorgegeven
worden. De mutaties worden geregistreerd in een mutatie register. De formulieren worden
geprint en opgeslagen in een map.
 Voor publicatie van foto’s en namen op de website en/of Facebook van bijvoorbeeld de
winnaar van de Bloembokaal moet vooraf toestemming verkregen zijn.
 De vermelding van bestuursleden op de website gebeurt na goedkeuring van het betreffende
bestuurslid. Het bestuurslid bepaald zelf welke persoonsgegevens op de site vermeld mogen
worden.
 Bij aanmelding van een nieuw lid bij de RV de Commandeurs moet de persoon ook
geregistreerd zijn bij de KNHS. Dit is de vereniging verplicht omdat zij onderdeel uit maakt
van de KNHS organisatie. Bij aanmelding bij RV de Commandeurs wordt dit aan het kandidaat
lid medegedeeld. De registratie staat op de website vermeld.

 Whatsapp groepen vallen NIET onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.
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