
 

Privacyprotocol Wet op de Privacy (AVG) Klassiek Mechaniek Zeeland 

Algemeen: 

• In dit dossier is vastgelegd hoe Klassiek Mechaniek Zeeland (KMZ) omgaat met de aan haar toevertrouwde 

persoonsgegevens.  

• Er worden geen gegevens gedeeld met andere instanties, of personen! Tenzij dit nodig is voor de verwerking van de 

gebruikersovereenkomst. 

• Klassiek Mechaniek Zeeland hanteert het onderstaande systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens:  

• Alle bestuursleden zijn op de hoogte gebracht van de onderstaande aspecten over de wet AVG 

• KMZ maakt geen gebruik van sponsoren, of donateurs en drukkerijen 

• Mochten onverhoopt door bijv. diefstal van een PC, of hacker, persoonsgegevens van leden in ongewenst bezit komen, 

dan wordt dit direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betreffende leden.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplichtdatalekken  

Persoonsgegevens: 

1. Het beheer van de ledenlijst wordt uitgevoerd door de Penningmeester van KMZ en één daar toe aangesteld bestuurslid 

die de digitale postverzending naar de leden verzorgd.  

2. KMZ legt voor haar leden alleen de voor haar benodigde gegevens vast, zoals: naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummer,  E-mailadres en bankrelatie. (tbv. automatische incasso contributie) 

3. Er wordt door de bevoegde bestuurs-functionarissen een back-up opgeslagen via een door een wachtwoord beveiligde 

externe harddisk. 

4. De computers van de bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens, zijn voorzien van een 

wachtwoord en deugdelijke en erkende virusscanners. 

5. Het ledenbestand is gebaseerd op de huidige situatie. Oud leden worden na opzegging, per direct uit het bestand 

verwijderd.  

6. Afmelden van lidmaatschap, en/of wijzigingen van persoonsgegevens, dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij 

de Penningmeester, via het E-mailadres: info@k-m-z.nl 

7. De bewaartermijn van de actuele ledenlijst, is voor de gehele periode dat iemand lid blijft van KMZ. 

8. De overige bestuursleden hebben alle persoonsgegevens van hun computer verwijderd en geprinte versies van 

ledenlijsten en gastrijders vernietigd. 

9. Bij deelname aan een KMZ activiteit, worden op het inschrijvingsformulier een aantal persoonsgegevens gevraagd die 

relevant zijn voor deelneming. Hierop kan de deelnemer met Ja of Nee aangeven, wat voor hem/haar van toepassing is. 

10. Inschrijfformulieren voor deelname aan KMZ activiteiten voor leden en Niet-Leden, zijn gericht op de AVG, met alleen 

de persoonsgegevens, die voor deelname aan KMZ-activiteiten van belang zijn.  

11. De gegevens van Niet-leden, en worden na elke activiteit met uitzondering van het E-mailadres, vernietigd. 

 

Website: 

1. De website www.k-m-z.nl is voor zien van een beveiligd SSL certificaat. 

2. Op de website mogen geen persoonlijke gegevens en/of foto’s staan, mits dit is goedgekeurd door betreffende personen, 

of bedrijven, instanties enz. Wel worden voor een periode van 26 maanden voor de website functionele cookies bewaard. 

3. Bij bezoek aan onze website, wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics.  

4. Namen van sponsoren of donateurs, mogen niet zonder hun toestemming worden gepubliceerd. 

 

Postverwerking/verzending: 

1. Alle correspondentie zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen enz. worden per E-mail naar alle leden, of anderzijds 

betrokkenen gestuurd en alle adressen via BCC geadresseerd, zodat voor anderen deze adressen onzichtbaar zijn. 

2. Aan zowel nieuwe als bestaande leden, wordt toestemming gevraagd, om correspondentie van  verenigingsactiviteiten per 

E-mail te ontvangen? 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplichtdatalekken
mailto:info@k-m-z.nl
http://www.k-m-z.nl/

