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Inleiding 

Naar aanleiding van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, hierna te noemen AVG, heeft 
de vereniging een privacyverklaring opgesteld om aan u duidelijk te maken hoe wij met 
persoonsgegevens van onze leden omgaan.  

Persoonsgegevens zijn gegevens die naar een persoon herleid kunnen worden. Dat kan een naam en 
geboortedatum zijn. Een adres of emailadres in combinatie met andere informatie. Daarnaast wordt 
beeldmateriaal ook gezien als een mogelijk persoonsgegeven. 

Wij baseren ons op twee van de zes AVG-grondslagen om persoonsgegevens te mogen gebruiken: 
a) We hebben toestemming van betrokkene.  
b) Het is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. 
Voor meer info klik hier 
 

Persoonsgegevens: 
De Vereniging gebruikt de volgende gegevens (niet alle gegevens zijn op elk lid van toepassing): 

• Email adres:   Grondslag 1 & 2  

• Postadres:   Grondslag 1 

• Telefoonnummers:  Grondslag 1 

• Beeldmateriaal  
o Bewakingscamera: Grondslag 2 
o Social media:   Grondslag 1 of 2 

 

Email adres: 
Primair worden emailadressen gebruikt om een lidmaatschap te registreren en als middel om leden te 
benaderen en te informeren. De emailadressen van leden zijn bekend bij het dagelijks bestuur 
(voorzitter, penningmeester en secretaris), public relations en de voorzitter van de ledenwerkgroep.  
 

Postadres: 
• De vereniging heeft geen postadres nodig om een lidmaatschap te registreren. 

• Leden zullen nooit verplicht worden hun postadres op te geven, tenzij; 
o Het niet mogelijk is om via een emailadres te corresponderen  
o Het postadres verplicht is omwille van een specifieke reden (evenement, bezoek, reis etc.) 

 

Telefoonnummers: 
De vereniging Orion zal geen bestand aanleggen met telefoonnummers van leden tenzij het verplicht 
wordt omwille een specifieke reden (evenement, bezoek, reis etc.)  

 

Beeldmateriaal:  
• Beveiligingscamera 

o In de ruimten van de vereniging zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Deze camera’s doen 24 
uur per dag dienst en de verkregen beelden worden maximaal 3 weken opgeslagen op een 
computer in hetzelfde gebouw. Deze computer heeft geen internetverbinding. 

o Toegang tot de bewakingsbeelden is voorbehouden aan het dagelijks bestuur. Indien er een 
wettelijke rechtvaardiging of een gerechtvaardigd belang aan ten grondslag ligt zullen de 
beelden (b.v. bij ontvreemding of (poging tot) braak) geraadpleegd worden.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-gerechtvaardigd-belang-6330
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-gerechtvaardigd-belang-6330


 

 

• Website en Social media 
o De vereniging gebruikt de website en social media platformen ter promotie van de vereniging 

en de door haar georganiseerde evenementen. Ook evenementen waar de vereniging 
ondersteuning aan geeft worden via de website en social media gepromoot. 

o Verkregen beeldmateriaal zoals foto’s en video’s kunnen worden gedeeld op social media 
o Indien leden en/of bezoekers niet gefotografeerd of gefilmd willen worden zal de vereniging 

dit uiteraard respecteren.  
 

Beveiliging: 
Met uitzondering van beeldmateriaal ten behoeve van social media, zullen persoonsgegevens nooit 
aan derden worden verstrekt.  Alleen bij een wettelijke noodzakelijkheid zijn we genoodzaakt hier een 
uitzondering op te maken (b.v. camerabeelden bij inbraak, ontvreemding). 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens 
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  
 

Bewaartermijn: 
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bv. na beëindiging van uw lidmaatschap worden 
uw persoonsgegevens gewist. 
 

Rechten omtrent uw gegevens: 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven, wij kunnen u vragen om 
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit 
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming 
persoonsgegevens. 
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