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PRIVACYVERKLARING Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Het bestuur van de Automobielclub De Ellerijders verklaart hierbij dat: 

1. Voor het vastleggen van gegevens van haar leden maakt de vereniging 

gebruik van een standalone PC. 

2. De volgende gegevens daarin worden vastgelegd: 

 voorletters 

 tussenvoegsel 

 achternaam 

 adres 

 postcode  

 woonplaats 

 e-mailadres 

 licentienummer 

 contributiebetaling 

 opzegdatum 

3. Uitsluitend de secretaris en de penningmeester van de vereniging bevoegd 

zijn deze gegevens vast te leggen of te wijzigen. 

Dat geschiedt door de toegang tot deze gegevens af te schermen met een 

wachtwoord.  

4. Bovenstaande gegevens alleen voor het melden van het lidmaatschap 

beschikbaar zal stellen aan de ledenadministratie van de Nederlandse 

Rittensport Federatie(NRF). 

5. Aan derden verder geen gegevens worden verstrekt. 

6. Voor het verzenden van informatie naar haar leden gebruik wordt gemaakt 

van de NAW gegevens of het e-mailadres van het betreffende lid. 

7. Van gegevens van leden, van wie het lidmaatschap beëindigd is, wordt 

binnen 2 jaar na de beëindigingsdatum verwijderd. 

8. Op de website van de vereniging geen persoonlijke gegevens van hetzij 

bestuursleden, hetzij leden worden vermeld. Indien er beeldmateriaal op 

de website geplaatst word er vooraf door deze personen toestemming is 

verleend. 

9. Bij de uitslagen en standen van onze ritten op onze site alleen de namen 

van de bestuurders en navigators wordt vermeld. 

10.De leden het recht hebben om hun persoonsgegevens in te zien, te laten 

wijzigen of te laten verwijderen. 

Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering kan ingediend worden 

d.m.v. onze contactpagina op onze website of door middel van een e-mail 

aan info@ellerijders.nl. Het bestuur zal z.s.m. op uw verzoek reageren. 

11.De vereniging altijd passende maatregelen neemt om misbruik van uw 

gegevens tegen te gaan. 

Indien de persoonlijke gegevens onbedoeld (hacken/diefstal) in andere 

handen terecht komen, zal het bestuur handelen conform: 

Meldplicht Datalekken AVG. 

Namens het bestuur, 

H. Jongman 

Voorzitter.    

  


