
Privacy Regels

Artikel 10

⦁ Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van de NAW gegevens, alsmede 

telefoonnummer(s), email adres (uitgebreide NAW gegevens), en 

geboortedatum (niet verplicht). Tevens wordt gevraagd naar voertuiggegevens: 

merk/type/bouwjaar/ cil.inhoud/ kleur/ chassis- of framenummer/ 

motornummer/ kenteken.

⦁ De NAW en uitgebreide NAW gegevens, benevens de geboortedata, worden 

opgenomen in een door de secretaris bijgehouden bestand. De NAW + 

uitgebreide NAW gegevens worden als ledenlijst 1x per jaar op verzoek per 

post onder het kenmerk vertrouwelijk aan de leden toegezonden. Op verzoek 

van een lid kan vermelding op deze lijst achterwege blijven. De gegevens zijn 

bedoeld om het onderling contact te bevorderen inzake de hobbybeoefening, 

uitdrukkelijk echter niet om, i.h.b. doelend op het e-mail adressenbestand,  in 

brede kring opvattingen naar voren te brengen c.q. te communiceren inzake de 

club, het bestuur of  individuele leden. De lijst dient uiteraard niet tot gebruik 

door derden.

⦁ Op de website worden, ook op het besloten gedeelte, geen gegevens van leden 

vermeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid. Behorend bij 

een bijdrage van het lid zelf, wordt de toestemming geacht te zijn gegeven. Wel 

uitsluitend functionele naamsvermelding in journalistiek kader 

(evenementverslag e.d.) evenals persoonsafbeeldingen op foto en film. Echter 

specifiek gericht op herkenbaarheid (“portret”) uitsluitend met toestemming.

⦁ Rondschrijfberichten aan de leden via email worden per BCC geadresseerd.

⦁ Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris binnen 1 maand, in 

bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de 

vermeldingen van dat lid in de bij de vereniging aanwezige bestanden. Na 

beëindiging van het lidmaatschap worden binnen uiterlijk 3 maanden de 

vermeldingen verwijderd.

⦁ De voertuiggegevens worden opgenomen in een niet openbaar bestand en 

waarin geen algemene inzage mogelijk is. Het bestand heeft tot doel een 

overzicht te geven van de voertuigen die in Nederland zijn (geweest) of 

daarmee een relatie hebben (gehad).
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