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PRIVACY POLICY 
 

MVC Cumulus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen 

we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, zoals aangegeven 

in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van leden 

Persoonsgegevens van leden worden door MVC Cumulus verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

• Administratieve doeleinden, zoals facturatie van het lidmaatschap  

• Communicatie over MVC Cumulus gerelateerde onderwerpen; 

• Verzenden van officiële meldingen via mailbericht 

• Registratie behaalde KNVvL brevetten; 

• Deelname aan vergaderingen; 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MVC Cumulus de volgende persoonsgegevens van u vastleggen: 

• Voornamen, Tussenvoegsel, Achternaam; 

• Adres, Postcode, Woonplaats; 

• Geboortedatum en plaats; 

• Mobiele telefoonnummer; 

• E-mailadres; 

• Geslacht; 

• Behaalde KNVvL brevetten/bevoegdheden; 

• Inschrijving en deelname aan vergaderingen; 

 

2. Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij alleen gebruik van een derde partij: 

• KNVvL tbv het verzorgen van KNVvL lidmaatschap, administratie examens, resultaten KNVvL  

brevetten en bevoegdheden. 

 

3. Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 

daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

4. Bewaartermijn 

MVC Cumulus bewaart persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap en niet langer dan noodzakelijk voor 

het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

5. Beveiliging 

MVC Cumulus maakt gebruik van strikt gescheiden procedures, onder meer om te voorkomen dat 

onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke 

middelen en uiteraard verkopen of verhuren we persoonlijke en individuele informatie nooit aan derden. 

Voor de onder punt 1 genoemde doelstellingen zijn de volgende bestuursleden aangewezen: 

• Mailverkeer naar leden: voorzitter, secretaris 

• Ledenadministratie: ledenadministratie 

• KNVvL contact:  ledenadministratie 

• Bankzaken:  penningmeester 
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6. Inzage en wijzigen van persoonsgegevens 

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw 

persoonsgegevens en als u wilt dat wij gegevens verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we (wettelijk) 

verplicht zijn deze gegevens te bewaren. 

  

7. Foto’s/video 

Bij het presenteren van foto’s- en filmopnamen van leden of bezoekers tijdens onze clubmiddagen en avonden 

op onze website mag u er van uitgaan dat hiervoor toestemming is verleend. Op verzoek halen wij de foto’s 

van de website af. Mocht u toch, achteraf, uzelf of uw kind ergens anders op een foto of in een film 

tegenkomen, dan is MVC Cumulus niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor deze publicatie. 

 

8. Aanmeldformulier & e-mail 

Als u ons een aanmeldformulier opstuurt of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt 

bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te 

handelen. De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in 

contact te komen en deze te administreren voor lidmaatschap/contributie/brevetregistratie. Deze gegevens 

worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. 

 

9. Officiële meldingen 

Wij versturen alleen officiële meldingen per mail waarmee we ieder lid willen informeren over 

meldingen/activiteiten van MVC Cumulus. Uw e-mailadres wordt als BCC verstuurd en is voor andere leden niet 

zichtbaar. Het ledenbestand van de mailingen wordt niet aan derden verstrekt. 

 

10. Websites van derden 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze verklaring is niet van toepassing op websites 

van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat 

deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook 

aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken. 

Het MVC Cumulus forum, Facebook  en Google+ zijn openbare websites en worden beheerd door leden en niet 

door MVC Cumulus. MVC Cumulus is niet verantwoordelijk voor de berichten/foto’s die hierop worden 

geplaatst. 

 

11. Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct 

contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

12. Vragen 

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 

 

13. Contactgegevens 

MVC Cumulus 

p/a Mauritsstraat 9 

8262 DR Kampen 

06-14407273 

www.mvc-cumulus.nl 

mvc-cumulus@live.nl 

 

Datum in concept: 06-03-2018 

Datum definitief: 20-3-2018 


