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STICHTING VLIEGMATERIEEL HOEVEN 
Bezoekadres: Past. van Breugelstraat 93d, 4744 RC Bosschenhoofd 
E-mail   : secretaris-svh@vliegclubseppe.nl  
 

PRIVACYBELEID VAN STICHTING VLIEGMATERIEEL HOEVEN 
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Vliegmaterieel Hoeven 
(hierna: SVH) verwerkt van haar deelnemers.  
 
Indien je deelnemer wordt van de SVH, of om een andere reden persoonsgegevens aan de SVH 
verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te 
verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 
 
1. Verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Stichting Vliegmaterieel Hoeven, KvK nummer 41102015   
De functionaris deelnemerbeheer is bereikbaar via secretaris-svh@vliegclubseppe.nl   
 
2. Welke gegevens verwerkt SVH en voor welk doel? 
Zie hiertoe de onderstaande gegevens/opslagreden/bevoegdheden-matrix  
 
Gegevens:	 Reden	van	opslag:	 Te	raadplegen/muteren	door:	

Naam	 Administratie	stichting*	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	***	

Adres	 Administratie	stichting*	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

Woonplaats	 Administratie	stichting*	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

Telefoonnummers	 Administratie	stichting*	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	***	

E-mail	adres	 Administratie	stichting*	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	***	

Rol	 Autorisatie	in	Aeroplus	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	***	

Profiel	foto	 Administratie	stichting*	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

ICE		 Bereikbaarheid	noodgeval*	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

Brevetgegevens	 Beoordeling	bevoegdheden*	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

Gegevens	Medical	certificate	 Beoordeling	bevoegdheden*	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

Nummer	Bankrekening	 Financiële	afhandeling	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

Leerling	of	gebrevetteerd	 Wel/niet	verplichting	tot	
instructeur	

Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

Leerdoelstelling	 Ter	beoordeling	vliegschool	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

M/V	 Beleid	diversiteit	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

Vliegtegoed	 Financiële	afhandeling	 Bestuur	SVH	en	daartoe	gemachtigden	

Vluchtreserveringen	 Reservering	van	toestellen*	 Alle	deelnemers	

Registratie	vluchtgegevens	**	 Financiële	afhandeling	/	
wettelijke	verplichting	*	

Alle	deelnemers	

*	is	door	deelnemers	zelf	te	muteren 

** vluchtgegevens bestaan uit: Pilot in Command, Toestelregistratie, Datum, Bloktijd, Blokeinde, Take-off- en 
landingstijd, Vliegveld Take-off en landing, Instructeur (indien van toepassing) 
***	deze	gegevens	van	beheerders	en	instructeurs	zijn	te	raadplegen	door	alle	deelnemers 

 
Gemachtigden zijn: Bestuur SVH, Bestuur VCS, Bestuur SOO, Boekhouder/accountant 
Gegevensbeheer en gegevensverwerking: Secretaris SVH, Penningmeester SVH 
Alle gegevens zijn door de deelnemer op te vragen bij de secretaris SVH. 
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2.1. E-mail berichtgeving (opt-out) 
De SVH gebruikt de naam en het e-mailadres van deelnemers om e-mails met informatie over 
activiteiten, diensten en andere nuttige informatie van de SVH te sturen. Afmelding voor deze e-mails is 
te allen tijde mogelijk in Aeroplus/mijn voorkeuren/berichten, of via een verzoek aan de secretaris.  
 
3. Bewaartermijnen 
De SVH verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van de deelname tot maximaal 
een jaar na afloop van deelname. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Gegevens in de 
logboeken kunnen om wettelijke redenen niet gewist worden.  
.  
 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

4.1. Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft SVH passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de SVH gebruik van diensten van 
derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker is een bewerkersovereenkomst afgesloten. 

 
5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 

5.1. Via het secretariaat van de SVH kan een deelnemer een verzoek indienen om eigen 
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De SVH zal het 
verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst hierover informatie 
verstrekken. 

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

5.3. Indien een deelnemer klachten heeft over de wijze waarop de SVH de persoonsgegevens 
verwerkt of verzoeken afhandelt, kan contact worden opgenomen met de penningmeester van 
de SVH via penningmeester-svh@vliegclubseppe.nl. 

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan 
de secretaris van de SVH: secretaris-svh@vliegclubseppe.nl. 

 
6. Wijzigingen 
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website of mailings bekend 
gemaakt. Wij adviseren alle deelnemers om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  
 


