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PRIVACY STATEMENT MC BARONIE
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet op het gebied van Privacy, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Organisaties, bedrijven en verenigingen, groot en klein, moeten aan de
AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht dat zij in kaart brengen hoe zij omgaan met persoonsgegevens,
welke gegevens zij verwerken, wat er met de gegevens gebeurt en wat de organisatie doet om die
gegevens te beschermen.
MC Baronie is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor
haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy statement heldere en transparante informatie geven
over de wijze waarop MC Baronie persoonsgegevens verwerkt van onze leden.
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij:
• Voor- en achternaam;
• Geboortedatum & leeftijd;
• Adres;
• E–mailadres;
• Telefoonnummers.
2. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens:
• Om u te informeren over lidmaatschap aangelegenheden;
• Wanneer u contact heeft met MC Baronie;
• Om leden van diensten van MC Baronie op de hoogte te houden;
• Voor registratie van de leden;
• Voor het versturen van een felicitatie bij verjaardag.
3.Welke route leggen de gegevens af (wie heeft er beschikking over welke gegevens?):
• Aspirant-leden melden zich aan bij één van de bestuursleden;
• Dit wordt door de secretaris bijgehouden in een ledenlijst;
• Van leden die hun lidmaatschap beëindigen worden de persoonsgegevens niet langer bewaard
dan nodig;
• Er wordt een verjaardag-lijst met adresgegevens bijgehouden om de leden een kaartje te sturen op
hun verjaardag.
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4.Wat doet de organisatie om de bescherming van deze gegevens te waarborgen?
• MC Baronie zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk verplicht is;
• MC Baronie treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te
beveiligen;
• De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de bestuursleden in een afgeschermde omgeving;
• Gegevens van leden worden niet gedeeld met andere organisaties of derden;
• Op de website staan geen persoonsgegevens;
• Voor plaatsing van foto`s op de website en facebook, wordt vooraf toestemming gevraagd;
• MC Baronie is niet verantwoordelijk voor de omgang van persoonsgegevens door andere
deelnemers aan zijn sociale mediakanalen of de content op zijn sociale mediakanalen.
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