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INLEIDING
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze
verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Wat dit
betekent voor Schuttersgilde Claudius Civilis, leggen wij hieronder aan u uit.
Schuttersgilde Claudius Civilis verwerkt in zijn administratieve handelingen
persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van onze leden die wij voor een bepaalde
tijd bewaren en opslaan zoals bijvoorbeeld gedurende het lidmaatschap en voor het voeren
van een correcte ledenadministratie.
LEDENADMINISTRATIE GEGEVENS
De volgende persoonlijke gegevens vragen wij aan u voor een correcte administratie tijdens het
aanmelden als lid van onze Schuttersgilde:
● Achternaam, Voorletter(s);
● Straatnaam met huisnummer;
● Woonplaats
● Geboortedatum
● Geslacht
● Bankrekeningnummer
● Datum van inschrijving
● Handtekening lid
● Handtekening ouder/voogd

De gerechtelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens: overeenkomst.
Deze gegevens worden in alle opzichten verwerkt (ledenadministratie) door de
penningmeester en vice penningmeester van Schuttersgilde Claudius Civilis.
Contactgegevens: ledenadministratie@claudiuscivilis.nl
Minderjarige leden (onder de 18) hebben toestemming van ouder/voogd nodig bij het
inschrijven. Inschrijving gebeurd aan de hand van een Inschrijfformulier die bewaard wordt
door de penningmeester.
Geroyeerde leden blijven nog voor de duur van een (-1-) jaar in het bestand voordat zijn
persoonsgegevens definitief worden verwijderd uit de ledenadministratie.
De ledenadministratie wordt volledig digitaal beheerd, verwerkt en opgeslagen in de cloud
van Poldersoft. Met Poldersoft hebben wij een Verwerkersovereenkomst gesloten.
Poldersoft levert aan ons de techniek en applicaties voor het beheren van onze
ledenadministratie. Door Poldersoft zijn technische/beveiligingsmaatregelen getroffen
waarbij rekening is gehouden met de te mitigeren risico’s.
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Deze beveiligingsmaatregelen omvatten:
A. Dat persoonlijke gegevens (data) tijdens verzending is versleuteld en dus niet meer
te herleiden of om te zetten is naar de originele data;
B. Het op permanente basis garanderen van de vertrouwelijkheid, integriteit en
beschikbaarheid en weerbaarheid tegen schadelijke invloeden bij de
verwerkingssytstemen en diensten;
C. de mogelijkheid om bij een fysieke of technisch incident de beschikbaarheid van de
toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
D. het hanteren van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen
en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van verwerking.
BEWAARTERMIJN, INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN GEGEVENS
De persoonsgegevens zoals boven beschreven worden opgeslagen zolang als u lid bent. Ze
zijn noodzakelijk voor een correcte administratie van het ledenbestand en innen van
contributie. Het niet verstrekken van uw gegevens heeft als gevolg dat u geen lid kunt zijn of
worden van onze Schuttersgilde.
Wilt u uw gegevens inzien dan kan dat. U kunt uw verzoek indienen via:
ledenadministratie@claudiuscivilis.nl
Binnen vier (- 4 -) weken ontvang u van ons een bevestiging van aanvraag en binnen acht (8-) weken ontvangt u het gevraagde wat kan zijn:
● Een overzicht van de bij ons bekende uw gegevens;
● Wijzigingen zoals door u aangegeven;
● Een export van uw gegevens zoals door u gevraagd (de zogenaamde
dataportabiliteit).
Voor een correcte naleving van de gegevensbescherming en ter verificatie vragen wij bij
verzoeken van inzage om uzelf te legitimeren.
DOEL EN DELEN VAN GEGEVENS LEDENADMINISTRATIE
Doel voor het beheren van deze gegevens zijn:
● Het op een correcte wijze beheren van het ledenbestand;
● Adressen voor het versturen van persoonlijke uitnodigingen;
● Controle bij de entree tijdens activiteiten en evenementen;
● Vaststelling jubilarissen;
● Vaststelling en toewijzing sectie;
● Communicatie over noodzakelijke aspecten van Schuttersgilde Claudius Civilis;
● Naleving en controle in het kader van het alcoholbeleid.
De persoonsgegevens (ledenadministratie) zoals hierboven beschreven worden niet
gedeeld met derden. De ledenlijst is alleen toegankelijk voor bestuursleden en er is geen
enkele reden om gegevens hiervan te delen met derden of andere leden van de vereniging.
Uitnodigingen worden niet digitaal maar huis aan huis verspreid (papieren uitdraai). Deze
uitnodigingen zijn niet persoonlijk van aard, maar in globale opzet gericht aan alle leden van
Schuttersgilde Claudius civilis. Met andere woorden, zij bevatten geen persoonsgegevens
van onze leden.
FOTOGRAFIE TIJDENS EVENEMENTEN

2

Wij streven ernaar om niet ongevraagd foto’s te publiceren waarop personen herkenbaar
zijn, echter bij grootschalige evenementen kan dit niet altijd voorkomen worden.
Bij het maken van foto’s tijdens onze activiteiten en in opdracht van Schuttersgilde Claudius
Civilis kan men op voorhand aangeven dat men bezwaar heeft om gefotografeerd te
worden. Dit kan men aangeven bij het bestuur maar ook bij de fotograaf tijdens de uitvoering
van zijn werk.
De foto’s worden opgeslagen op de computer van de fotograaf en worden zorgvuldig
geselecteerd op bruikbaarheid. Niet gebruikt, dan worden deze verwijderd. U kunt contact
opnemen met Schuttersgilde Claudius Civilis als u denkt ongevraagd op één van de
gemaakte foto’s te staan. In samenspraak wordt dan bepaald of de foto wordt gebruikt of
zelfs verwijderd.
FOTOGRAFIE DOOR DERDEN
Voor foto’s gemaakt door derden, niet in opdracht van Schuttersgilde Claudius Civilis en
gepubliceerd via kanalen die niet gekoppeld zijn aan Schuttersgilde Claudius Civilis, kunnen
wij geen verantwoording voor nemen.
U zult zelf met de fotograaf en/of het betreffende kanaal contact moeten opnemen.
WEBSITE
De server waar onze website op draait wordt gehost bij TransIp. Aangezien het een Virtual
Private Server (VPS) is kunnen de medewerkers van TransIp hier niet in. Daar zijn accounts
voor nodig die alleen in het bezit zijn van de door Schuttersgilde Claudius Civilis
aangewezen Administrator (beheerder). Tevens maakt TransIp backups en kunnen ze deze
terugzetten op serverniveau waar ook onze VPS op draait. De mail wordt afgehandeld door
de mailserver van de VPS.
Alle software is up-to-date binnen een tijdslijn van twee weken.
De website is voorzien van SSL (Let's Encrypt) waardoor gebruik van HTTPS verplicht is en
wordt hiermee afgedwongen. Er bestaan drie gebruikers met een actief account die
inhoudelijk (functioneel) kunnen bewerken. De website heeft geen functionaliteit waarbij
bezoekers om persoonlijke informatie wordt gevraagd zoals aanmeldformulieren,
contactformulieren o.i.d.
De website gebruikt geen cookies anders dan de standaard cookies van het Content
Management System die zorgen voor een goede werking van de website.
Internetverkeer analyse naar de website van Schuttersgilde Claudius Civilis wordt gevolgd
met geanonimiseerde IP adressen. Logs worden na een jaar verwijderd. Uiteraard kent de
server zelf serverlogs. Deze worden standaard binnen een week verwijderd.
MELDEN DATALEK
Wij zijn verplicht u erop te wijzen hoe wij privacygevoelige informatie opslaan, hoe wij deze
gebruiken en verwerken, hoe u daar zelf invloed op heeft en dat u hiervoor bij het aangaan
van het lidmaatschap mee heeft ingestemd.
Wel heeft u te allen tijde het recht op inzage of het laten verwijderen van deze gegevens en
dat wij verplicht zijn een melding te doen bij u en relevante instantie(s), zoals het Meldloket
datalekken Autoriteit Persoonsgegevens, indien er sprake is van een datalek.
3

Onze privacy verklaring kan aangepast worden indien er belangrijke wijzigingen of mutaties
zijn voor een betere aansluiting in het kader van de AVG. Update versie onderaan dit artikel.
Update: 22 maart 2019
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