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Maart 2019 

Privacyverklaring Vereniging Oud Boreas 
Vereniging Oud Boreas (hierna te noemen Oud Boreas) hecht veel waarde aan de bescherming van 

uw persoonsgegevens.  

In dit document willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met (uw) 

persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom 

zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oud Boreas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke 

wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt 

met zich mee, dat wij: 

− Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn in dit document beschreven; 

− Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

− Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens of 

verwerken van persoonsgegevens over legitiem belang, tenzij deze worden overgewogen 

door uw interesses of fundamentele rechten en vrijheid; 

− Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

− Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

− Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 

Oud Boreas is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact wenst 

op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens verderop in dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van leden 
Persoonsgegevens van leden van Oud Boreas worden verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

– Administratieve doeleinden, inclusief de evenementen van Oud Boreas 

– Algemene communicatie over zaken die spelen bij Oud Boreas 

Voor bovenstaande doelstelling(en) vraagt Oud Boreas de volgende persoonsgegevens van u: 

– Voornaam/Voornamen 

– Achternaam  

– Geboortedatum  

– Woonadres 

– Emailadres 

– Telefoonnummer 

– IBAN Rekeningnummer 

– Start- en einddatum lidmaatschap Z.S.R. Boreas 
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Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden (binnen de EU) verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van evenementen van Oud Boreas. Zoals bijvoorbeeld namen van 

deelnemers van een event. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 

wettelijk verplicht is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving (bijvoorbeeld verplichte 

openbaarmakingsplicht)  

Bewaartermijn 
Oud Boreas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen: 

– Er staan geen persoonsgegevens op de website van Oud Boreas; 

– De gegevens van Oud Boreas worden opgeslagen bij cloudopslagprovider Dropbox en de 

ledenadministratie wordt beheerd door Davilex. Dropbox en Davilex voldoen aan de eisen 

van de AVG omtrent gegevensbescherming en beveiliging. Inloggen is uitsluitend mogelijk 

met de juiste rechten, welke zijn verleend aan het bestuur van Oud Boreas. De namen van 

deze personen zijn te vinden op de website van Oud Boreas; 

– Het bestuur maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten.  

– Het bestuur is geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens. 

Beeldmateriaal 
Tijdens evenementen van Oud Boreas kan beeldmateriaal worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan 

daarna geplaatst worden op aan Oud Boreas gerelateerde websites. Door mee te doen aan 

evenementen van Oud Boreas geeft u Oud Boreas toestemming om dit beeldmateriaal op de 

websites te mogen plaatsen. Indien u bezwaar heeft tegen het geplaatste beeldmateriaal kunt u 

contact met ons opnemen, zie contactgegevens verderop in dit document. Hiervoor zal dan een 

passende oplossing gezocht worden. 

Rechten omtrent uw gegevens 
U hebt het recht om toegang te vragen tot uw door ons verwerkte Persoonsgegevens en deze te 

laten corrigeren of verwijderen, tenzij Oud Boreas wettelijk verplicht is om deze gegevens te 

bewaren. U hebt ook het recht om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of om 

bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, onder de voorwaarden en binnen de grenzen als 

uiteengezet in de AVG. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan 

voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u 

gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Veranderingen 
We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. U vindt de datum van de laatste bijwerking 

bovenaan het document en u zult worden geïnformeerd over een eventuele wijziging.  
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Klachten 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zouden we het op prijs 

stellen als u eerst met ons contact op te neemt. Als alternatief heeft u altijd het recht een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacy bescherming. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

met ons op. 

Contactgegevens: 
Vereniging Oud Boreas 

Ariaplein 74 
3816EK Amersfoort 
Nederland 
Email: info@oudboreas.nl 
Website: www.oudboreas.nl 

mailto:info@oudboreas.nl?subject=Privacyverklaring
http://www.oudboreas.nl/

