Genieweg 38a
1981 LN Velsen-Zuid
www.mbv-hety.nl
e-mail: webmaster@mbv-hety.nl
(Concept)Privacy verklaring van Model Bouw Vereniging het Y, zoals vastgesteld
door het bestuur op: ___________ (datum)
Wordt gepubliceerd op de website: www.mbv-hety.nl

Modelbouwvereniging Het Y verwerkt persoonsgegevens. Wij willen iedereen
hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring geven wij
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door
Modelbouwvereniging Het Y. Modelbouwvereniging Het Y verwerkt je persoonsgegevens
doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt.
Wat zijn persoonsgegevens ? Er zijn gegevens die iets over iemand zeggen.
Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar
jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of
e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer
anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook
foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens, tenzij vermeld wordt dat deze
voor en door middel van vrije nieuwsgaring verkregen zijn. Mocht iemand op een foto of
video herkenbaar in beeld gebracht zijn, en niet wil dat zijn/haar beeld waar dan ook
gepubliceerd wordt, dan dient deze persoon daar zelf voor aan te geven dat deze
beeltenis niet gepubliceerd mag worden. Achteraf kan dan de beeltenis verwijderd of
onherkenbaar gemaakt worden.
Van wie verwerkt Modelbouwvereniging persoonsgegevens ? MBV het Y verwerkt
persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen
krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
Alle soorten leden die bij die MBV het Y aangesloten zijn.
Iedereen die interesse toont in een lidmaatschap bij MBV het Y of ooit een
lidmaatschap heeft gehad.
 Iedereen die belangstelling toont of in wil schrijven voor een lidmaatschap,
deelneemt aan een kinderfeest, een evenement of andere activiteiten die MBV het
Y organiseert of mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar
wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:



•

Algemene gegevens waaraan je bij MBV het Y wilt deelnemen (lidmaatschap,
evenement, activiteit etc.) met de navolgende gegevens hiervoor:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (niet altijd nodig).

Versie 2.0

Pagina 1 van 5

Genieweg 38a
1981 LN Velsen-Zuid
www.mbv-hety.nl
e-mail: webmaster@mbv-hety.nl
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ? Alle
organisatieonderdelen en hun organisatoren van MBV het Y die bij het verwerken van
persoonsgegevens in ledenadministraties en de daaraan gerelateerde applicaties zoals
het lid-/vraagvolgsystemen en/of boekhoudsystemen en/of verzendlijsten en/of
deelnemerslijsten en/of inschrijflijsten betrokken zijn.
Gebruikt MBV het Y cookies, of vergelijkbare technieken ?
Modelbouwvereniging Het Y gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Waarvoor verwerkt MBV het Y persoonsgegevens ? Als je lid wilt worden van MBV
het Y of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan
door deel te nemen aan een evenement of ander georganiseerde activiteit van MBV het
Y, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de
juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering etc. Voor evenementen
en andere activiteiten etc. zijn de gegevens nodig om in contact met je te blijven om je
op de hoogte te houden van bv. het organisatie verloop van een evenement en/of
activiteit. Door je op te geven als lid of deelnemer aan een evenement of activiteit van
MBV het Y, geef je automatisch toestemming om je persoonsgegevens door MBV het Y
volgens dit reglement te laten verwerken. Dit wordt ook vermeld op alle inschrijf en/of
aanmeld formulieren van MBV het Y die via de website op te vragen zijn.
Als je eenmaal lid of relatie van MBV het Y bent, dan willen we je goed van dienst zijn.
Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te
onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je
een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Tot slot zijn er zeer praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter
ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses,
verzenden van het verenigingsorgaan “de Zaagtand” enzovoorts.
Verwerkt MBV het Y ook bijzondere persoonsgegevens ? Bijzondere
persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken wel bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet,
met jouw toestemming of als je ons dat vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze
gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken
aan een formulier dat MBV het Y gemaakt kan hebben ten behoeve van bv. dieet
gegevens of vervoersgegevens bij door MBV het Y georganiseerde evenementen of
andere zodanige gelegenheden.
MBV het Y controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen,
zoals een BSNnummer, niet worden geregistreerd door organisaties gerelateerd aan het
Y. MBV het Y registreert zelf nooit het BSN nummer.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd voor inschrijving als lid, voor een evenement of activiteit van MBV het Y. We
kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
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webmaster@mbv-hety.nl, dan verwijderen wij deze informatie of verzoeken alsnog om
toestemming bij de ouders of voogd.
Hoe gaat MBV het Y met mijn persoonsgegevens om ? Je persoonsgegevens
worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik
binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Deelt MBV het Y persoonsgegevens met derden ? Modelbouwvereniging Het Y
verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens ? Je kunt uiteraard zelf je persoonsgegevens
opvragen. Verder hebben alleen bestuursleden en redactieleden van het
verenigingsorgaan “de Zaagtand” van MBV het Y toegang tot je gegevens. De
organisatoren van evenementen en/of activiteiten van MBV het Y kunnen zelf gegevens
opslaan en/of de leden administratie(s) raadplegen. Daarnaast kunnen leden van MBV
het Y, beperkt je gegevens opvragen. Binnen het ledenverband, kunnen leden elkaars
adres en/of telefoonnummer opvragen (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens
geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De
gegevensbeheerders kunnen je gegevens – op aanvraag van jezelf – muteren. I.v.m. De
technische (on)mogelijkheden van de door MBV gebruikte systemen ter verwerking van
persoonsgegevens is het niet mogelijk dat jezelf je persoonsgegevens kunt muteren; dit
moet je altijd via het contact formulier, per e-mail of per brief aan MBV het Y doorgeven.
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen MBV het Y: Willen wij gegevens
voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt
waren ? Dat kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe
verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor
contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe
functie krijgt binnen de vereniging, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je
gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft op te geven. MBV het Y kan en mag
geen gegevens uitwisselen met externe (derde) partijen. Je persoonsgegevens worden
opgeslagen in elektronische data systemen en op papieren uitdraaien daarvan.
Persoonsgegevens van sleutelfuncties binnen de vereniging kunnen met toestemming
vermeld worden op de website en in het verenigingsorgaan; deze gegevens zijn niet alle
persoonsgegevens en dienen slechts om contact op te kunnen nemen of informatie op te
vragen met een persoon op een sleutelfunctie van MBV het Y.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard ? Gegevens gerelateerd aan je
lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische
informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.
Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oudleden te informeren
over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk
bepaalde voorschriften.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens ? Bij de verwerking
van persoonsgegevens is MBV het Y gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving.
Kan ik zien welke gegevens MBV het Y van mij verwerkt ? Op aanvraag kun je je
gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of andere relaties met MBV
het Y, terug vinden via het secretariaat en organisatie organen van evenementen en
activiteiten en eventueel laten bewerken.
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Hoe beveiligen wij persoonsgegevens ?
Modelbouwvereniging Het Y neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons via webmaster@mbv-hety.nl
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht ? Voor vragen of klachten over de
verwerking van persoonsgegevens door MBV het Y kun je terecht bij het het secretariaat
van MBV het Y, Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met MBV het Y via het
contact formulier op de website: www.mbv-hety.nl .
Klachten zullen door het bestuur behandeld worden, tenzij in de statuten van MBV het Y
hier iets anders over vermeld is.
Modelbouwvereniging Het Y wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Vragen over evenementen/activiteiten worden door de organisatie en/of activiteiten
organen die daarbij betrokken zijn afgehandeld, ook is het mogelijk dat aangewezen
leden op deskundigheid vragen kunnen beantwoorden.
Algemene vragen betreffende de vereniging worden door het bestuur behandeld.
Om het gebruik van de website zo makkelijk mogelijk te maken, kan MBV het Y je
(automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je
inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging en/of verzoek. Het is niet
mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven.
MBV het Y beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede administratie tussen
gebruikers(leden) en MBV het Y. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel
van het contact formulier op de website of per brief in iedere door MBV het Y opgezette
e-mail lijst af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende
onderwerp of van een betreffend evenement. Indien je geen prijs stelt op informatie
over MBV het Y en/of georganiseerde activiteiten waarvoor je bent ingeschreven, of
anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van je gegevens, kun je dit aan ons doorgeven.
Wij zullen in dat geval de desbetreffende afdelingen/organisatie- en werkgroepen o.i.d.
van MBV het Y informeren, zodat zij op de hoogte zijn van je verzoek en zorgdragen dat
je gegevens niet meer gebruikt worden. Je loopt dan alleen het risico niet meer op de
hoogte te zijn van berichtgeving over het verloop van de organisatie van een evenement
en/of activiteit.
Wijzigingen privacybeleid ? MBV het Y behoudt zich het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid als
(aspirant) lid en voor/tijdens het gebruik van de website of een inschrijving voor een
evenement of activiteit van MBV het Yvan MBV het Y te raadplegen, zodat je altijd van
de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan, raadplegen of
printen via www.mbv-hety.nl (zie op de website: Prikbord: privacy verklaring).
==========================
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Deze privacy verklaring is in het kader van de AVG, ingaande 25 mei 2018 opgesteld en
heeft bij de eerste vaststelling (start) versienummer: 1.0 gekregen. Indien nieuwe
versies verschijnen (t.g.v. wijzigingen in wet en/of regelgeving en/of aanwijzingen van
wettelijke organen en/of bij voortschrijdend inzicht) zal de nummering oplopen; voor
kleine wijzigingen met een getal achter de punt, voor grote wijzigingen met een getal
voor de punt.

T.b.v. andere verenigingen en/of clubs mag uit dit document vrij gekopieerd en/of
geciteerd worden met bronvermelding: privacy verklaring MBV het Y te Velsen-Zuid.

Contactgegevens:
Adres:
Modelbouwvereniging het Y
Genieweg 38A
1981 LN Velsen-Zuid
Website:
http://www.mbv-hety.nl
e-mail:
webmaster@mbv-hety.nl
Jan Verhagen is de functionaris belast met de gegevensbescherming van
Modelbouwvereniging Het Y Hij is te bereiken via webmaster@mbv-hety.nl ;
tel.: +31 6 12118320
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