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     PRIVACY-STATEMENT 

Op basis van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vastgesteld door het bestuur van wandelsportvereniging “De Keistampers” 

Op maandag 16 april 2018 en aangepast en gewijzigd op woensdag 6 februari 2019 

 

 

 

De Wandelsportvereniging “De Keistampers”, gevestigd op de Bosrand 4, 

5281 TJ Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zo- 

als weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens van Wandelsportvereniging “De Keistampers” 

Inschrijving Kamer van Koophandel: nummer 40216682 

Rekening Rabobank: nummer NL68RABO 010.88.36.614 

Voorzitter: Richard Permentier 

Adres: Bosrand 4 5281 TJ, Boxtel 

Telefoon: 0411 682541 

E-mail:Richardpermentier@hotmail.com 

Internet: www.dekeistampers.nl 

Functionaris Gegevensbescherming 

Richard Permentier is de Functionaris Gegevensbescherming van de wandelsportvereniging “De 

Keistampers”. Hij is te bereiken via Richardpermentier@hotmail.com 
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Persoonsgegevens die de vereniging verwerkt 

Het bestuur van de vereniging “De Keistampers” verwerkt de persoonsgegevens zoals deze door de 

leden van de vereniging zelf zijn verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de vereniging verwerkt 

- Voornaam en achternaam  

- Telefoon en E-mailadres (nadrukkelijk geen publicatie van deze e-mailadressen) 

- Adres, Postcode en woonplaats 

- Datum ingang lidmaatschap 

- Geb.datum 

- Bankgegevens 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de vereniging verwerkt 

Het bestuur heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers van 

www.dekeistampers.nl die minderjarig zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We 

kunnen echter niet controleren of een bezoeker meerderjarig 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 u er van overtuigd bent dat wij 

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan 

contact met ons op via Richardpermentier@hotmail.com , dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt de vereniging persoonsgegevens. 

Het bestuur van de wandelsportvereniging “De Keistampers”verwerkt uw persoonsgegevens voor de 

volgende doelen: 

- Verzenden van nieuwsbrieven,clubbladen en (felicitatie)kaarten 

- De leden te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de doelstelling van de vereniging te 

realiseren.  

- Het verschaffen van de noodzakelijke informatie aan de Koninklijke Wandel Bond Nederland. 

- Het innen van contributies. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Het bestuur - cq. de persoon die namens het bestuur belast is met de ledenadministratie neemt niet 

op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen 

kunnen hebben voor personen. Het bestuur gebruikt de volgende computerprogramma’s of-

systemen: Windows 10  
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Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard 

Het bestuur bewaart de persoonsgegevens van de leden niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

van de vereniging te realiseren. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Het bestuur publiceert periodiek een up-to-date overzicht van de vereniging op internet, zie 

www.dekeistampers.nl  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de vereniging gebruikt 

Het bestuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

De gepubliceerde leden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de 

persoonsgegevens door de vereniging en hebben zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.Dat 

betekent dat zij bij het bestuur een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens waarover de 

vereniging beschikt in een computerbestand naar een verenigingslid of een ander, door hen 

genoemde organisatie, te sturen. 

Een lid van de vereniging kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging 

van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de 

verwerking van de persoonsgegevens sturen naar Richardpermentier@hotmail.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

Het bestuur van “De Keistampers”wil de leden er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om 

een klacht in te dienen bij de nationaletoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 

de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

Beveiliging van de persoonsgeggevens 

Het bestuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met Richardpermentier@hotmail.com  
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Aanvullende regelgeving op de vastgestelde privacyverklaring 

De privacywet gaat niet alleen over het bijhouden van elektronische bestanden maar over de 

bescherming van persoonsgegeven in het algemeen.Dit geldt dus ook voor papieren documenten. 

Het kan dan gaan over: 

In- en uitschrijvingen van nieuwe leden, het bijhouden van afwezigheid wegens ziekte, het opmaken 

van deelnemerslijsten en het verstrekken van adressenlijsten aan externe partijen. 

Deze documenten zijn in beheer bij de secretaris en uitsluitend de secretaris heeft toegang tot deze 

gegevens en heeft inzage in de documenten. 

Een lid van de vereniging kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging 

van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de 

verwerking van de persoongegevens sturen naar Richardpermentier@hotmail.com  

 


