Privacy-beleid van Fiets- en Wandelvereniging Audax Klub Nederland (=AKN)
Ingevolge de Europese Wetgeving is per 25 mei 2018 de Algemene Wetgeving Persoonsbescherming
van kracht. (=AVG). Verenigingen zijn verplicht hiervoor een Privacy-beleid op te zetten.
Dit Privacy-beleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de leden en op onze
website.
Ook wel “Recht op bescherming van persoonsgegevens door Audax Klub Nederland” genoemd.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleiden naar een levende natuurlijke persoon.
Indien je lid bent van AKN geeft je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze
Privacyverklaring te verwerken
Alle persoonsgegevens van AKN bestaan uit:
Naam, voornaam, woonadres, postcode en woonplaats, geboortedatum, datum van lidmaatschap,
TFK nummer van NTFU, telefoonnummer(mobiel) en e-mailadres.
Deze op papier vastgelegde gegevens worden opgeslagen in een ordner en vallen onder het archief
secretariaat.
Deze gegevens worden gebruikt voor:
a. aanmelding van een nieuw lid bij de NTFU. Voor de verwerking van deze gegevens in de
ledenregistratie programma van de NTFU is met de NTFU een verwerkersovereenkomst
afgesloten.
b. Informatie naar de leden in het clubblad en op de website (o.a. verjaardagen), nieuwsbrief,
clubritten, clubuitstappen, clubkleding, wandelactiviteiten en eventuele informatie in het
belang van de leden.
c. Archief secretariaat AKN
d. Inschrijving van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel

Om de persoonsgegevens veilig te behandelen hebben we de volgende maatregelen afgesproken:
--Betrokkene geeft altijd toestemming voor de verwerking van zijn gegevens.
--Indien persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld dan laten ondertekenen van een
geheimhoudingsverklaring door verwerker.
--Na verwerking van de persoonsgegevens worden deze teruggeven aan het secretariaat dan wel
vernietigd.
--E-mails mogen in de primaire adressering nooit alle e-mailadressen bevatten. Gebruik hiervoor de
BCC.
--Mochten leden bepaalde e-mails niet willen ontvangen dan wordt dit aan het secretariaat
doorgegeven.
--Middels een link op de website hebben we ons Privacy-beleid kenbaar gemaakt.
--Als vereniging verwijzen wij in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst,
aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar het Privacy-beleid op de website
van AKN
--Indien nodig wordt het Privacy-beleid aangepast (up-to-date gehouden).

---------------------------Door AKN gesloten AVG-zelfverklaring
De AVG-verklaring is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het
stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het

stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw
vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.
Verwerkersovereenkomst NTFU
Onder artikel 4 van de verwerkersovereenkomst, die met de NTFU is afgesloten, wordt bedoeld:
a. De volgende persoonsgegevens worden door de NTFU verwerkt:
- Naam;
Lidmaatschapsnummer betrokkene;
- Geslacht;
Lidmaatschapsnummer vereniging;
- Geboortedatum;
Land;
- Adres;
Provincie;
- (mobiele) telefoonnummer ;
E-mailadres;
- Overige door de vereniging naar eigen inzicht aangeleverde persoonsgegevens

b. Het doel van de verwerking is:
- Het faciliteren van de ledenadministratie van de Vereniging;
- Het maken van een Scan&Go pas en lidmaatschapsnummer ten behoeve van
betrokkene;
- Het verlenen van toegang tot de webshop van NTFU;
- Het verzenden aan betrokkene van door NTFU uitgegeven magazines per post;
- Het verzenden van mailingen met betrekking tot informatie over fietssport en daaraan
gerelateerde evenementen, waarbij betrokkene altijd de mogelijkheid hebben om zich
hiervoor uit te schrijven;
- Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen
die een toertocht of gelijksoortig wielerevenement organiseren waarvoor betrokkenen
zich inschrijven met gebruikmaking van de van NTFU ontvangen Scan&Go pas en/of het
individuele lidmaatschapsnummer (al dan niet via Scan&Go);
- Het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden Van de
Vereniging aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar
maken op internet van de Vereniging voor het publiceren van de namen en/of emailadressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de volgende websites:
www.ntfu.nl en www.fietssport.nl ;
- Het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval van betrokkene een
schade-incident aanmeldt;
- Het op initiatief van betrokkenen aanmaken van een profiel op www.fietssporrt.nl;
- Het opnemen van contact met de Vereniging of de betrokkenen in verband met het
lidmaatschap van NTFU;
- Het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden.
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