
 

Privacy verklaring vereniging Senioren Belangen  

 

 

(conform Europese General data Protection Regulation - GPDR en Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG)  

 

In deze privacy verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke 

doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt, hoe wij met deze gegevens omgaan en welke 

rechten u in dit kader heeft. 

Vereniging Senioren Belangen ontvangt uw gegevens zoals vermeld op het aanmeldingsformulier 

voor het lidmaatschap van Senioren Belangen. De ontvangen gegevens worden vastgelegd in een 

(digitaal) overzicht bij onze ledenadministratie. Deze administratie is enkel en alleen toegankelijk 

voor bestuursleden, die voor het uitoefenen van hun werkzaamheden t.b.v. Senioren Belangen die 

gegevens nodig hebben.  

Vastgelegde gegevens: 

• Naam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• Geboortedatum 

• Lidmaatschapsnummer (toegekend door onze ledenadministratie) 

Beeldmateriaal 

• Afbeeldingen van activiteiten op de website van Senioren Belangen en/of voor publicatie 

doeleinden (bijv. persberichten) 

De vastgelegde gegevens worden gebruikt voor: 

• distributie van nieuws(brieven) 

• attentie en/of felicitaties bij verjaardagen 

• bezoeken van leden (door bestuursleden en belastinginvullers) 

• opvragen en checken van lidmaatschapsnummers 

• controle op betaling contributie gelden 

• kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren 

• foto’s voor onze website en/of voor publicatie doeleinden  

Protocol 

• De leden geven door het lidmaatschap van Senioren Belangen expliciet toestemming voor 
het plaatsen van foto’s van activiteiten van Senioren Belangen op de website en/of voor 
publicitaire doeleinden. Het betreffende lid kan altijd bezwaar maken tegen plaatsing van zijn 
of haar foto op de website door een berichtje te sturen naar de webmaster 
webmaster@seniorenbelangen.net  

• Afbeeldingen op de website van Senioren Belangen mogen zonder toestemming van de 
webmaster niet worden gekopieerd en/of verspreid, anders dan voor eigen gebruik van een 
lid van Senioren Belangen. 
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• De vastgelegde gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties buiten de vereniging 
Senioren Belangen zonder expliciete voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de 
betrokkenen. 

• De vastgelegde persoonsgegevens worden bijgehouden op een datasheet door de 
ledenadministratie van Senioren Belangen. 

• De ledenadministratie is alleen voor geregistreerde gebruikers (bestuursleden van Senioren 
Belangen) toegankelijk op een afgeschermd deel van de website van Senioren Belangen.   

• Het is de verantwoordelijkheid van de webmaster om geregistreerde gebruikers, die geen 
toegang meer nodig hebben tot persoonsgegevens op de website, te blokkeren en/of te 
verwijderen. 

• Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende uw lidmaatschap van Senioren Belangen. 
Na het beëindigen van uw lidmaatschap worden uw gegevens niet langer opgeslagen dan 
noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt.  

• Op onze website wordt gebruik gemaakt van social media buttons (Facebook en Youtube) 
waardoor u informatie op onze website kunt delen met anderen. Mogelijk worden daardoor 
cookies geplaatst op uw eigen computer. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak 
vereenvoudigen maar ook uw surfgedrag volgen. Via uw browser kunt u zelf instellen of u 
cookies wilt accepteren. Vereniging Senioren Belangen kan daar geen invloed op uitoefenen. 

 

Beveiliging 
Vereniging Senioren belangen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijzigingen tegen te gaan. 

• Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door bestuursleden, die hier gelet op hun functie 

binnen Senioren Belangen toegang toe moeten hebben.   

• Afscherming persoonsgegevens op de website, behalve van overeengekomen gegevens van 

bestuursleden en commissieleden, alleen door de webmaster geautoriseerde gebruikers. 

• Toegang tot het afgeschermde deel van de website kan alleen worden verleend met 

toestemming van het bestuur en de webmaster. 

• Beveiliging van de website door Firewall, virusscanner, specifieke beveiligingssoftware 

(Akeeba Admin Tools) en een beveiligde internetverbinding middels TLS. Zichtbaar door 

‘https’en een hangslotje in de adresbalk van uw browser.    

• Backup van gegevens via cloudservices (Google Drive).  

 

Rechten 
U heeft het recht om vereniging Senioren Belangen te verzoeken om inzage te geven in uw 

persoonsgegevens, te laten aanvullen, corrigeren, of te verwijderen. De verwerking van uw 

persoonsgegevens is uiteraard wel noodzakelijk om lid te kunnen zijn van Senioren Belangen 

• Wilt u de door Senioren Belangen bewaarde persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten 
verwijderen neem dan, bij voorkeur via e-mail, contact op met onze ledenadministratie 
(jharskamp1993@kpnmail.nl)   

• Wilt u op onze website gepubliceerde informatie en/of afbeeldingen laten wijzigen of laten 
verwijderen neem dan contact op met de webmaster via 06 301 68 747 of via e-mail 
webmaster@seniorenbelangen.net  

• Als (onbedoeld) misbruik of vermeend misbruik van de door ons beheerde persoonsgegevens 
wordt geconstateerd, dient dat binnen 24 uur aan het bestuur van Senioren Belangen te 
worden gemeld via e-mail adres info@seniorenbelangen.net  
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Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met webmaster@seniorenbelangen.net  
 
Ed G.J. Kroonsberg 
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