Privacyverklaring van het Genootschap Amilcar-Cyclecar
(onderdeel van Stichting Amilcar, zoals geregistreerd bij KvK onder
nummer 41090987)

1. Wie zijn wij
Het Genootschap Amilcar-Cyclecar is de verwerkingsverantwoordelijke voor de
verwerking van persoonsgegevens van haar genoten en relaties.
De contactgegevens van het Genootschap Amilcar-Cyclecar staan op de website
amilcar-cyclecar@ziggo.nl en in de digitale Nieuwsbrief van het Genootschap.

2. Welke gegevens verwerken wij van u
In de genotenadministratie van het Genootschap Amilcar-Cyclecar leggen wij de
volgende gegevens vast:
1. Heer/ Mevrouw, voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats
2. e-mailadres, telefoonnummer
3. Merk/type/bouwjaar van uw voertuig(en)
4. Foto van uw voertuig(en)
Genoten worden ingeschreven op naam en de club registreert wie de financiële
jaarbijdrage heeft voldaan.
Een nieuw lid wordt geregistreerd met vermelding van naam en merk/type/bouwjaar
van de auto('s).
Verklaring nieuwe genoten
Bij het aangaan en het jaarlijks voorzetten van het lidmaatschap geeft een genoot
toestemming zijn/haar persoonsgegevens te mogen gebruiken voor communicatie
met en tussen andere genoten.
Elke genoot bevestigt deze toestemming opnieuw door betaling van de jaarlijkse
bijdrage.
Genoten die geen vermelding op website of in de nieuwsbrief wensen, kunnen dit
kenbaar maken. Op de website wordt dan alleen merk/type/bouwjaar van de auto +
foto geplaatst.
financiële gegevens
Wij verwerken uw financiële jaarbijdrage en bevestigen de ontvangst daarvan per
email.
beeldmateriaal
We bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van u uit
externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die u ons heeft
verstrekt. Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren in onze nieuwsbrief
of website, waarbij geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat
personen of voertuigen herkenbaar in beeld komen.
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3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
We verwerken uw gegevens uitsluitend voor de communicatie met Genoten.
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen, de
Nieuwsbrief verzenden en u op de hoogte stellen van activiteiten.

4. Hoe beveiligen we uw gegevens
We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen daartoe
bevoegde bestuurs- en commissiegenoten mogen uw gegevens inzien en
verwerken.

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens
Uw persoonsgegevens verwijderen we uit het bestand een jaar na het beëindigen
van het lidmaatschap.

6. Toestemming
Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze
toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken.

7. Met wie kunnen we uw gegevens delen
Het Genootschap Amilcar-Cyclecar verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

8. Wat zijn uw rechten
Gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben
vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of
verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar amilcarcyclecar@ziggo.nl onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen vier
weken ontvangt u een reactie van ons.

9. Email
Bij een email aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden
alleen BCC vermelden

10. Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in
de rechtspraak. Deze tekst van de privacyverklaring is voor het laatst aangepast op
25 mei 2018
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11. Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen of klachten over deze privacyverklaring? Stuur die per mail naar:
amilcar-cyclecar@ziggo.nl of per brief naar het postadres van het genootschap
(Parklaan 9, 6006NT Weert.)
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