
Privacy Statement MTC de Koppeling v1 

 

Contact gegevens:  Secretariaat MTC de Koppeling, Koekampstede 51, 8171 JT Vaassen, 
secretariaat@mtc-dekoppeling.nl k.v.k. : 08082368 

 

MTC de Koppeling verwerkt persoonsgegevens in het systeem van E-boekhouden.nl.  Het systeem is 
aanwezig op de internetservers van E-boekhouden.nl In het systeem van E.boekhouden.nl  is de 
mogelijkheid aanwezig voor een volledige ledenadministratie. Door het bestuur van MTC de 
Koppeling worden de persoonsgegevens enkel gebruikt voor het versturen van de jaarlijkse rekening 
(contributie) en voor mailings ten behoeve van de directe communicatie met de leden.   

MTC de Koppeling uit Apeldoorn verwerkt persoonsgegevens in haar ledenadministratie. Vanaf 25 
mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe 
privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele 
Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Deze 
nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op verenigingen in Nederland die 
persoonsgegevens beheren. Welke gevolgen heeft deze wetgeving voor het gebruik van 
persoonsgegevens binnen onze vereniging?   

MTC de Koppeling hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, 
partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door MTC de Koppeling dan ook met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.   

In dit privacy beleid staat beschreven hoe MTC de Koppeling persoonsgegevens en 
gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het 
raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het 
privacy beleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen.  

  

Vereisten verwerking persoonsgegevens voor verenigingen  

De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren, 
zoals een ledenadministratie. Deze eisen hebben te maken met:  

• Toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens;  

• Juist en nauwkeurig bijhouden van de lid-gegevens;  

• Beveiligen van de lid-gegevens;  

• Op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lid-gegevens;  

• Uitsluitend gebruik van de lid-gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.  

Het gehanteerde systeem binnen MTC de Koppeling is zodanig opgesteld dat alleen de secretaris en 
penningmeester de persoonsgegevens kunnen invullen en bijhouden (muteren).  

  

 



 

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 
Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je 
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 
omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  

De volgende gegevens worden binnen het administratieve systeem van MTC de Koppeling bewaard:  

• Personalia: naam, geboortedatum en geslacht;  

• Primaire contactgegevens: adres, E-mailadres, mobiele telefoon, telefoon thuis;  

• Financiële gegevens: rekeningnummer (IBAN), BIC. 

• Ontvangen meldingen bij inschrijving evenement en plaatsen reactie op site;  

• In verband met privacy-redenen kan ervoor gekozen worden dat mensen je niet op foto’s 
op de website kunnen taggen. 

• Lidmaatschapsgegevens, lidnummer (uniek nummer) en datum lid m.b.v. 
aanmeldingsformulier;  

• Tevens wordt op het aanmeldingsformulier aangegeven dat je al dan niet akkoord bent 
gegaan met de algemene voorwaarden voor het gebruik van online diensten en voor het 
plaatsen van beeldmateriaal zie uitleg bijlage 1. 

  

Van wie verwerkt MTC de Koppeling persoonsgegevens?  

MTC de Koppeling verwerkt persoonsgegevens van mensen die lid zijn van onze vereniging (erelid, 
lid, donateur, gezinslid, ).  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

MTC de Koppeling zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers 
van haar website en social media kanalen. Persoonsgegevens van leden worden uiterst zorgvuldig 
verwerkt en beveiligd. MTC de Koppeling voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving (tot 
25 mei 2018: de Wet Bescherming Persoonsgegevens; vanaf 25 mei 2018: Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). MTC de Koppeling, met als functionaris gegevensbescherming is de 
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  

De Secretaris van MTC de Koppeling heeft in beginsel de taak om als Functionaris 
gegevensbescherming op te treden, hij/zij is te bereiken via secretariaat@mtc-dekoppeling.nl 
Eventueel kan de taak worden overgedragen aan een ander bestuurslid.  

  

 



 

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

Persoonsgegevens worden door MTC de Koppeling verzamelt. Deze gegevens staan MTC de 
Koppeling ter beschikking doordat u de gegevens zelf aan de club heeft aangeleverd/ter beschikking 
hebt gesteld. Deze gegevens betreffen veelal de hier bovengenoemde data zoals identiteit en 
contactgegevens zoals NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, (mobiele) telefoon en e-mailadres . 
Ook wordt ten behoeve van de automatische incasso van de jaarlijkse contributie de 
bankrekeningnummers (IBAN), BIC code opgeslagen. De gegevens zijn echter op verzoek aan te 
passen, te verwijderen of toe te voegen, net wat het lid zelf wil.  

Verder verzamelt MTC de Koppeling ook de persoonsgegevens van deelnemers aan 
(club)evenementen/trainingen. Verder kan het zo zijn dat tijdens ritten of evenementen of in de 
open ruimte of op het (besloten)verenigingsterrein foto's en video's gemaakt welke via de diverse 
mediakanalen (website, whatsapp of via facebook) van MTC de Koppeling getoond kunnen worden.   

Verwerkt MTC de Koppeling ook bijzondere persoonsgegevens?  

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. MTC de Koppeling verwerkt alleen 
bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet en dan uitdrukkelijk met de 
toestemming van het lid. Vooralsnog worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen of 
verwerkt in onze administratieve systemen zoals seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, 
huidskleur, etnische afkomst, politieke voorkeur, beroep en dergelijke.  

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?  

Als je lid wilt worden van MTC de Koppeling, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je 
gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid. Persoonsgegevens zijn in principe 
hoofdzakelijk nodig voor directe communicatie van het bestuur van de club naar de leden. De meeste 
communicatie verloopt digitaal via de mail of via de website, maar het kan ook zijn dat er via de post 
zaken verstuurd worden. Leden kunnen zelf bepalen welke persoonsgegevens ze aan MTC de 
Koppeling ter beschikking stellen.  

MTC de Koppeling verwerkt de persoonsgegevens van de leden voor de volgende doeleinden:  

• het bijhouden van een ledenadministratie;  

• het organiseren van (club)evenementen;  

• het verstrekken en verzenden van vereniging gerelateerde informatie (bijvoorbeeld 
clubblad);  

• het ontwikkelen van beleid;  

• Relatiebeheer;  

• het berekenen, vastleggen en innen van contributie en/of deelnamebijdragen;  

• het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;  

• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;  

• het tonen van sfeerbeelden aan geïnteresseerden;  



• promotie- of marketingdoeleinden van MTC de Koppeling. Bijvoorbeeld om je te 
informeren over nieuwe activiteiten van MTC de Koppeling. Het betreft dan wel “motor 
gerelateerde” activiteiten.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden  

MTC de Koppeling verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet aan 
particulieren en/of commerciële partijen (sponsors) verstrekt.   
 

Hoe gaat MTC de Koppeling met mijn persoonsgegevens om en wie kan er bij mijn 
persoonsgegevens?  

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard, waarbij op een goede en adequate wijze de 
gegevens beveiligd zijn tegen derden. Er worden geen gegevens extern ter beschikking gesteld.    

Geautoriseerde vrijwilligers kunnen bij deze gegevens. 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

De gegevens worden in principe altijd bewaard, tenzij het lid (of ex-lid) expliciet aangeeft aan het 
bestuur dat de persoonsgegevens van hem/haar verwijderd dienen te worden. Wij hanteren de 
volgende bewaartermijnen:  

 

Categorie Bewaartermijn Reden 

Persoonsgegevens zoals 
NAW-gegevens , geslacht, 
geboortedatum,(mobiele) 
telefoon, e-mailadres  onbeperkt 

Archief, historische en 
juridische doeleinden 

Financiële gegevens 
bankrekening Iban, Bic 
code en/of machtiging actieve leden 

Enkel relevant van 
actieve leden. Info oud 
leden wordt 
verwijderd 

Beeldmateriaal zoals 
foto's/video's van 
evenementen onbeperkt 

Archief, historische en 
juridische doeleinden 

 

 

 

 

 

Hoe beveiligd MTC de Koppeling de persoonsgegevens?  



MTC de Koppeling neemt de bescherming van de (persoons)gegevens uiterst serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het gebruikte systeem van E-Boekhouden.nl is beveiligd met 
de laatste SSL technieken wat zorg draagt voor een adequate beveiliging tegen kwaad willenden. Als 
jij toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met ons via secretariaat@mtc-dekoppeling.nl . 

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is MTC de Koppeling gebonden aan de daarvoor geldende 
wet- en regelgeving.  

Kan ik zien welke gegevens MTC de Koppeling van mij verwerkt?  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar  secretariaat@mtc-dekoppeling.nl . We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.   

Geautomatiseerde besluitvorming  

MTC de Koppeling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
vrijwilliger van) MTC de Koppeling tussen zit.  

Cookies  

MTC de Koppeling maakt geen gebruik van cookies op haar site om o.a. 
bezoekersaantallen/statistieken bij te houden etc. en de website te optimaliseren.  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door MTC de Koppeling kun je 
terecht bij de secretaris van MTC de Koppeling (1e verantwoordelijke). Indien deze niet beschikbaar 
of bereikbaar is kun je als 2e optie natuurlijk ook contact opnemen met de andere bestuursleden van 
MTC de Koppeling.  

MTC de Koppeling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.  

Wijzigingen privacy beleid  

Het bestuur van MTC de Koppeling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit 
privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid door te nemen, zodat alle leden op de 
hoogte zijn van dit beleid binnen onze motorclub. Je kunt dit privacy beleid ook zelf opslaan of 
raadplegen.  

 

 

 



 

Bijlage 1: FOTOS PUBLICEREN VAN EVENEMENTEN   

Op menig evenement worden personen door een fotograaf in beeld gebracht. Dit levert vaak mooie 
actiebeelden op. Mogen die foto’s eigenlijk wel ‘zomaar’ op de website van de club, evenement of op 
de website van de fotograaf worden geplaatst? En wat als de geportretteerde persoon niet blij is met 
zijn foto’s en de publicatie op een website? Wie heeft welke rechten en wat is uw rol als club als u 
zelf foto’s publiceert of een fotograaf heeft ingeschakeld om foto’s te maken?   

Toestemming   

De hoofdregel is dat alleen foto’s mogen worden gepubliceerd van personen die herkenbaar in beeld 
zijn als deze personen daar toestemming voor hebben gegeven. Dat geldt zowel voor foto’s die 
online worden geplaatst als voor foto’s die in een clubblad of folder worden gezet. Indien u als club 
foto’s wilt publiceren waarop individuele personen herkenbaar in beeld zijn, dan heeft u daar zijn of 
haar uitdrukkelijke toestemming voor nodig. Deze toestemming zal ook actief moeten worden 
gegeven door deze persoon. U kunt daarvoor bij de aanmelding als lid toestemming vragen om tot 
het publiceren van zijn of haar foto’s op de website van de club, in het clubblad of via andere 
kanalen. In geval het lid minderjarig is, is toestemming van zijn of haar ouder(s) nodig. Het zal 
duidelijk moeten zijn waarvoor precies toestemming wordt gegeven en waar de foto geplaatst zou 
kunnen worden. Als een lid geen toestemming geeft is het niet toegestaan om zijn of haar foto te 
publiceren. Dit zal dus goed in de gaten moeten worden gehouden.   


