Privacy Reglement van PC-Emmen Online volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1. Welke persoonlijke gegevens heeft PC-Emmen Online van de leden:
via het inschrijfformulier:
● Naam
● Voorletters
● Roepnaam
● Adres
● Postcode en Woonplaats
● Geboortedatum
● Telefoonnummer(s)
● E-mail adres
● Besturingssysteem
Via de boekhouding:
● Bankrekeningnummer
Via enquête:
●
●

Gegevens gebruik programma’s op uw computer
Gegevens aanwezigheid clubmiddagen

Via medeclubleden of door u zelf aangeleverd:
● Foto’s
2. Het doel van het gebruik is:
● De administratie van de club bij te houden volgens de eisen van de verenigingswet (
zie Statuten en Huishoudelijk Reglement)
● Het bijhouden van de ledenlijst
● De leden te informeren over de activiteiten van de club
● Het bijhouden van de website van de club
● Het bijhouden van de Google site van de club
● Bijhouden van de presentielijst om mede het beleid te bepalen
● Promotie van de club om meer leden te werven.
Ieder lid moet toestemming geven via bijgevoegd formulier of via het inschrijfformulier voor
bovengenoemd gebruik van zijn persoonlijke gegevens.
3. Wie heeft inzage in uw persoonlijke gegevens:
● De secretaris
– alle gegevens
● De penningmeester
– financiële gegevens
● Overige bestuursleden
- gegevens ledenlijst en presentielijst
● Ledenadministrateur
- gegevens ledenlijst en presentielijst
● Leden van de club
- naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
ledenfoto’s
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor bovenstaande doelen en niet gedeeld met
andere instanties.

4. Bewaren en verwijderen van uw gegevens:

●
●
●
●
●
●
●
●

Ieder lid heeft recht op inzage in zijn/haar persoonlijke gegevens in het bezit van de
club
Ieder lid heeft recht op correctie van zijn/haar gegevens
Ieder lid heeft recht op verwijdering van zijn/haar gegevens
Ieder lid heeft recht op dataportabiliteit
Ieder lid heeft recht op bezwaar tegen gebruik van zijn/haar gegevens ten behoeve
van het maken van een profiel voor andere doeleinden dan die van d club
De gegevens worden bewaard zolang men lid is van de club
De gegevens worden bewaard zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement
Op verzoek kunnen persoonlijke gegevens worden verwijderd na opzegging van het
lidmaatschap. Met uitzondering van gegevens die een vereniging volgens de wet
gedurende een bepaalde tijd dient te bewaren, daarna zullen ook die gegevens
verwijderd worden per boekjaar

5. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens:
● Secretaris, penningmeester en bestuur gaan heel zorgvuldig en vertrouwelijk om met
uw persoonlijke gegevens
● De door hen voor clubzaken gebruikte computers, laptops, tablets, smartphones,
usb-sticks, externe harde schijf, ‘in the cloud’- opslag zijn beveiligd met goede
beveiligingssoftware en sterke wachtwoorden die niet op deze media worden
opgeslagen
● De leden zijn verplicht hun computer, laptop, tablet en smartphone zo veilig mogelijk
te gebruiken om besmetting met virussen enz. bij de andere leden te voorkomen
● Voor de Google site van PC-Emmen Online ontvangt ieder lid een speciale link en
deze link wordt per jaar vernieuwd
● De post aan de leden wordt door de secretaris consequent verzonden via BCC zodat
schade door hackers zo gering mogelijk blijft
● Van veiligheidsproblemen c.q. een data-lek zal een lijst worden bijgehouden
● De leden worden hiervan op de hoogte gesteld door de secretaris/bestuur
● Een oplossing voor de problemen wordt zo spoedig mogelijk gegeven
6. Klachten:
● Is er niet volgens de regels van de AVG gehandeld dan kan men een klacht indienen
bij het bestuur
● Is men niet tevreden over de uitkomst dan kan men zijn klacht melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

