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1. Doel 

 
Dit document  dient inzicht te geven in de volgende vraagstukken: 

a. Welk toepassingen/processen gebruiken vastgelegde persoonlijke data  

b. Wat leggen we aan persoonlijke data vast 

c. Met wel doel 

d. Wie heeft er toegang 

e. Welke procedure hanteren we om toegang te verlenen en te beëindigen 

f. Welke procedure hanteren we als we soort en inhoud van gegevens wensen te wijzigen 

g. Welke procedure hanteren we als iemand verzoekt om inzage in zijn persoonlijke gegevens 

2. Uitgangspunten 

 
Voor ons beheer van informatie en gebruik van diverse sytemen hanteren we een aantal basis 

principes. 

a. Toegang tot applicaties jaarlijks beoordelen; verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. 

b. Wachtwoorden moeten uniek per persoon zijn, dus geen gedeelde wachtwoorden 

c. Indien periodiek vernieuwen van wachtwoorden niet door de applicatie wordt 

afgedwongen wordt dit sterk aanbevolen. 

d. De toegang binnen applicaties moet beperkt worden tot die onderdelen welke van 

belang zijn voor uitvoering  van de functie. 

e. Bij inschrijven van nieuw lid wordt toegezien dat iedereen zich akkoord verklaard met 

onze privacy statement en het gebruik en delen van persoonsdata inclusief foto’s en 

films. Indien iemand zich niet akkoord verklaard dient dit direct gemeld te worden bij het 

bestuur.  

f. Bij versturen van een e-mail aan een grote groep wordt altijd gebruik gemaakt van de 

optie om de mailadressen te plaatsen in  BCC.  Hiemee worden de adressen dus niet 

zichtvoor voor de ontvangers. 

g. Informatie betreffende onze leden wordt niet beschikbaar gesteld aan derden. Indien er 

een reden is om hiervan afgeweken wordt zal dit uitsluitend na toestemming van de 

leden kunnen plaatsvinden. 

    3. Welke applicaties bevatten persoonsgegevens 

 
3.1 Systemen/applicaties 

PCLeden is het hart van onze administratie.  Hierin wordt ons totale ledenbestand beheerd.  PCLeden is 

tevens ons hulpmiddel voor inning van de contributie. Het is het enige geautomatiseerde systeem wat wij 

gebruiken. Natuurlijk wordt zo hier en daar lokaal ook met Microsoft Office gewerkt. 

 

3.2 Gegevens per proces/functie 
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3.2.1 Functie: Penningmeester 

 

Gegevens: Leden 

 

Doel: 

• Ledenadministratie 

• Contributie inning (Incasso) 

Opslag: op persoonlijke PC van Penningmeester 

Exclusieve Inzage/toegang: Penningmeester 

Opzegging lidmaatschap: ALLE gegevens worden fysiek verwijderd 

 

Gegevens: Werknemers 

Aanroep   

Voorletters   

Roepnaam  

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Straat en 

Huisnummer  

 

Postcode   

Woonplaats   

Telefoonnummer   

Geboortedatum   

Emailadres  
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IBAN Banknummer   

BSNummer   

  

 

Doel: 

• Salarisadministratie 

• Uitbetalen vergoedingen 

Opslag: op persoonlijke PC van Penningmeester (zie ook 6. Overige partners) 

Exclusieve Inzage/toegang: Penningmeester 

Uit dienst treden: ALLE gegevens blijven bewaard op basis van wettelijke normen  

 

3.2.2 Functie: Secretaresse 

Gegevens: mailadressen leden en geïnteresseerden 

Doel: 

• Mailen informatiebulletin 

Opslag: op persoonlijke PC van Secretaresse 

Exclusieve Inzage/toegang: Secretaresse, Webmaster 

 

3.2.3 Functie: Algemeen 

Gegevens: foto’s en teksten op Facebook 

Doel: 

• Informatie aan leden 

Opslag: n.v.t. (in cloud) 

Exclusieve Inzage/toegang: Algemeen 

 

3.2.4 Functie: Webmaster 

Gegevens: persoonsgegevens Bestuur op website  

Doel: 

• Informatie aan leden 

Opslag: server van Provider 

Exclusieve Inzage/toegang: Webmaster 
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3.2.5 Functie: Administratiekantoor 

Gegevens: zie Penningmeester/Werknemers 

Doel: 

• Voeren van een loonadministratie 

Opslag: server van Administrateur 

Exclusieve Inzage/toegang: Administratiekantoor, Penningmeester 

 

4. Verzoek tot Inzage in persoonsgegevens 
 

Indien een persoon inzage wil in de gegevens die Klarenbeeks Belang (mogelijk) van hem/haar heeft 

opgeslagen, dan dient hij/zij dat kenbaar te maken door dat te melden bij de Secretaris/se. 

 

     5. Mailingbestanden binnen de vereniging 

 
Bestuurders en vrijwilligers hebben in hun eigen pc bestanden (over leden) aangelegd voor het 

kunnen mailen aan leden. Het bestuur dringt er bij de gebruikers van de diverse bestanden op aan 

om zorgvuldig om te gaan met deze mailinglijsten. En deze mogen uitsluitend gebruikt worden ten 

dienste van de leden en niet aan derden verspreid worden. En zoals gesteld bij de algemene 

uitgangspunten dient voor een mailing aan een groep personen altijd gebruik gemaakt worden van  

de  BCC functie. 

 

    6. Overige partners welke onze gegevens gebruiken 

Wij hebben een samenwerking met Brouwers Accountants en Administratiekantoor ten behoeve van 

de salarisadministratie.  Gegevens van de werknemers worden op wettelijke basis en gronden met 

hen gedeeld.  
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Privacyverklaring Klarenbeeks Belang 

 
1. Algemeen 

 

Definities: 

Lid: iedereen die zich als lid heeft ingeschreven 

Gebruiker: iedereen die de website gebruikt. 

 

1.1 Klarenbeeks Belang  is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van 

haar leden en de gebruikers van haar website. 

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor 

welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. 

1.2 Door zich in te schrijven als lid dan wel door de Website en/of App van Klarenbeeks 

Belang  te gebruiken gaat een Gebruiker en/of Lid akkoord met de volgende voorwaarden die 

daarop van toepassing zijn. 

1.3 Indien een Lid danwel Gebruiker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men 

verzocht de Website en/of App niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven als Lid 

en dit te melden aan Klarenbeeks Belang . 

 

2.  Verwerking van persoonsgegevens 

 

Klarenbeeks Belang verzamelt persoonsgegevens van haar leden via het inschrijfformulier 

welke beschikbaar wordt gesteld via de website. Deze gegevens worden beheerd in 

PCLeden.  

Anderzijds worden gegevens verzameld bij een bezoek aan de Website. Hierbij slaan de 

servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd 

van het bezoek (‘Bezoekgegevens’); mailadres); 

Bij inschrijven als lid is men verplicht diens volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, 

telefoonnummer, e-mailadres en bankrekenignnummer te verstrekken; 

 

De verstrekte persoonsgegevens worden door Klarenbeeks Belang  uitsluitend verwerkt ten 

behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten. 

 

Klarenbeeks Belang  kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar leden op de 

hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van Klarenbeeks Belang  die voor 

het desbetreffende lid interessant zouden kunnen zijn. Indien het lid/ de Gebruiker hiertegen 

bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via info@klarenbeeksbelang.nl. 

 

 

5. Doorgifte aan derden 

 

Alleen personen die door Klarenbeeks Belang zijn geautoriseerd hebben toegang tot de 

persoonsgegevens. Wij zullen geen gegevens aan derden beschikbaar stellen. 

Onze partners welke onze persoonsgegevens verwerken hebben een 

Verwerkingsovereenkomst. Tevens ons administratiekantoor welke deels onze 

personeelsadministratie verzorgd. 
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6. Cookies (algemeen) 

 

Klarenbeeks Belang  maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine 

tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt 

wat de Gebruiker invult op de Website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud 

van de Website en/of App op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet 

nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. 

 

Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp 

van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website c.q. van de App 

werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien een 

Gebruiker hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen via 

info@klarenbeeksbelang.nl 

 

7. Google Analytics 

 

Klarenbeeks Belang  maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 

aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe 

Gebruikers de Website en/of de App gebruiken. 

Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe Gebruikers de Website 

gebruiken, om rapporten over de Website- en App-activiteit op te stellen voor Klarenbeeks 

Belang  en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website- activiteit en 

internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 

wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken... 

Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van 

(persoons)gegevens. Klarenbeeks Belang  is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle 

aansprakelijkheid hieromtrent uit. 

 

8. Sociale netwerken 

 

8.1 Op de Website zijn buttons opgenomen van social media zoals Facebook en/of Twitter. 

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf 

afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Klarenbeeks Belang  

heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaringen van de 

sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de 

persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De sociale netwerken stellen zich te houden aan de  privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt 

in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van 

eventuele persoonsgegevens. Klarenbeeks Belang  is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit 

alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. 

 

9. Links naar en cookies op websites van derden 

 

9.1 Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers 

deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. 

Klarenbeeks Belang  is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met 

persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden 

gebruikt op deze websites van derden. 
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10. Inzage en correctie 

 

10.1 Elk lid heeft het recht om zijn of haar verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo 

nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Hiertoe kan men een verzoek 

doen aan Klarenbeeks Belang via  info@klarenbeeksbelang.nl. 

 

11. Bewaartermijn 

 

Klarenbeeks Belang bewaart bezoekgegevens en persoonsgegevens van haar Leden en 

Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij 

Klarenbeeks Belang  op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer 

te bewaren. 

 

12. Beveiliging 

 

Klarenbeeks Belang heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen 

om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige 

verwerking. Ondanks dat Klarenbeeks Belang alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft 

genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s 

verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer. In geval 

van een data-lek zal daarvan onverwijld melding worden gedaan via de daartoe geëigende 

kanalen. 

 

13. Wijzigingen 

 

Klarenbeeks Belang  behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom 

worden Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend 

gebruik van de Website houdt in dat Gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde 

Privacyverklaring van Klarenbeeks Belang . 

 

14. Contact 

 

Ingeval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of andere aspecten van onze 

dienstverlening, kan contact worden opgenomen met ons via info@klarenbeeksbelang.nl.  

 

© Klarenbeeks Belang  2018 

Datum publicatie mei 2018 
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