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PRIVACYBELEID VAN VLIEGCLUB SEPPE 
 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vliegclub Seppe verwerkt 
betreffende haar (kandidaat-) leden en donateurs. 

Indien een persoon (kandidaat-) lid of donateur wordt van Vliegclub Seppe, of om een andere reden 
persoonsgegevens aan Vliegclub Seppe verstrekt, geeft deze persoon uitdrukkelijk toestemming om 
zijn/haar persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren (kandidaat-) 
leden en donateurs om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie. 
 
1. Verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Vliegclub Seppe, KvK nummer 40280117 
De functionaris voor het leden/donateurbeheer is bereikbaar via: penningmeester@vliegclubseppe.nl 

 
2. Welke gegevens verwerkt Vliegclub Seppe en voor welk doel? 
Zie hiertoe de onderstaande gegevens/opslagreden/bevoegdheden-matrix  

 
Gegevens:	 Reden	van	opslag:	 Te	raadplegen/muteren	door:	

NAW-gegevens	 Clubadministratie*	 Alle	leden	voor	onderlinge	communicatie	

Telefoonnummers	 Clubadministratie*	 Alle	leden	voor	onderlinge	communicatie	

E-mail	adres	 Clubadministratie*	 Alle	leden	voor	onderlinge	communicatie	

Leeftijd	 Clubadministratie*	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Profiel	foto	 Clubadministratie*	 Alle	leden	voor	onderlinge	communicatie	

ICE		 Bereikbaarheid	noodgeval*	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Brevetgegevens	 Beoordeling	bevoegdheden*	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Nummer	Bankrekening	 Financiële	afhandeling*	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Leerling	of	gebrevetteerd	 Aspirant	lid/lid	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Leerdoelstelling	 Ter	beoordeling	vliegschool	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Van	welke	vliegclub	gekomen	 Eventuele	referentie	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

M/V	 Beleid	diversiteit	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Kand.	Lid/Lid/Donateur	 Clubadministratie	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Hoe	de	VCS	gevonden	 Beleid	marketing	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Functie	binnen	de	VCS	 Clubadministratie	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Wel/geen	vliegtuigeigenaar	 Clubadministratie*	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Contactmomenten	club	publicaties	 Clubadministratie	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

Deelname	aan	club	evenementen	 Clubadministratie	 Bestuur	VCS	en	daartoe	gemachtigden	

 *	is	door	leden	zelf	te	muteren  

 
Gemachtigden zijn : Bestuur SVH, Bestuur SOO, Redactie De Albatros 
Gegevensbeheer : Penningmeester VCS 
Gegevensverwerking : Secretaris VCS 
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2.1. Toelichting op de matrix 
Vliegclub Seppe verwerkt de in de matrix vermelde persoonlijke gegevens als aangegeven. 
Onder ‘Clubadministratie’ wordt verstaan een registratie van vliegclubleden teneinde tijdig 
informatie te kunnen delen over vliegevenementen, thema-avonden, en andere 
evenementen. Het vormt eveneens de basis om contributies en bargelden te kunnen 
verrekenen. Een deel van de administratie staat zoals aangegeven ter beschikking aan 
medeleden om de onderlinge communicatie tussen clubleden te bevorderen. Deze 
informatie wordt standaard ter beschikking gesteld via het besloten ledendeel op de website 
www.vliegclubseppe.nl . 
Van de (kandidaat-)leden en donateurs wordt verwacht dat zij zelf hun persoonlijke 
gegevens up-to-date houden via het besloten ledendeel van de website. Een lid/donateur 
kan altijd via de secretaris van de vereniging een volledig overzicht krijgen van zijn/haar 
opgeslagen gegevens. 
 

2.2. E-mail berichtgeving (opt-out) 
Vliegclub Seppe gebruikt het e-mailadres om leden op de hoogte te houden van speciale 
activiteiten die de vliegclub betreffen, maar ook voor uitnodigingen voor de ALV en andere 
bestuursinformatie. Afmelding voor deze clubmailings is altijd mogelijk door daartoe per e-
mail een verzoek te richten tot secretaris@vliegclubseppe.nl .  
 

3. Bewaartermijnen 
Vliegclub Seppe verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het 
lidmaatschap/donateurschap tot maximaal een jaar na afloop het lidmaatschap/donateurschap. 
Aansluitend worden de gegevens vernietigd. Dit tenzij het uittredende lid/donateur schriftelijk geen 
bezwaar heeft gemaakt tot langere opslag om de mogelijkheid te creëren om ex-leden en ex-
donateurs te betrekken bij reünies en jubilea.  
 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 
4.1. Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Vliegclub Seppe passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vliegclub Seppe gebruik van diensten 

van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker is een bewerkersovereenkomst 
afgesloten. 

 
5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 

5.1. Via de ledenadministratie van Vliegclub Seppe kan een lid/donateur een verzoek indienen 
om eigen persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vliegclub 
Seppe zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst hierover 
informatie verstrekken. 

5.2. Indien bezwaar wordt gemaakt door een lid/donateur tegen de (verdere) verwerking van 
eigen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan hiertoe een verzoek worden ingediend 
via secretaris@vliegclubseppe.nl. 

5.3. Indien een lid/donateur klachten heeft over de wijze waarop Vliegclub Seppe de 
persoonsgegevens verwerkt of verzoeken afhandelt, kan contact worden opgenomen met de 
penningmeester van Vliegclub Seppe via penningmeester@vliegclubseppe.nl. 

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan 
de secretaris van de Vliegclub Seppe secretaris@vliegclubseppe.nl. 

 
6. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en via het clubblad 
‘De Albatros’ bekend gemaakt. 


