
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij Plantaris

Privacy statement:

Plantaris streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  

Welke gegevens bewaren we en wat doen we ermee.

De volgende gegevens van onze leden worden vermeld in de ledenadministratie:

- Man/Vrouw
- Voornaam en voorletter
- Achternaam
- Adres (straat en huisnummer)
- Postcode
- Plaats
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Bankrekeningnummer
- Hardloper/wandelaar
- Lid per datum
- Opgezegd per datum
- Emailadres

Wat doen wij met de gegevens van onze leden:

Algemeen:  Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruiken wij 
persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe deze gegevens zijn verkregen en in de context van 
Plantaris.

Dit komt tot uitdrukking in de volgende activiteiten:

- We delen de namen en (email)adressen met de AU. Reden: wij dragen per lid per jaar 
contributie af aan de Atletiek Unie en zij houden een ledenadministratie bij op een 
beveiligde en afgeschermde website. Degene die bij Plantaris verantwoordelijk is voor het 
ledenbeleid geeft per kwartaal de mutaties door.

- We bewaren de ledenadministratie op een beveiligde laptop in excel.
- We bewaren de inschrijfformulieren en kledingformulieren in een map bij degene van het 

bestuur die verantwoordelijk is voor het ledenbeleid. 
- We gebruiken emailadressen om leden op de hoogte te houden van activiteiten en voor het 

uitnodigen bij evenementen zoals de jaarlijkse ledenvergadering, clubkampioenschappen, 
nieuwsjaarsreceptie etc. Er wordt de leden een zogenaamde “Opt out” mogelijkheid 
geboden indien ze niet in dit bestand willen voorkomen.



- We gebruiken de adressen om ons clubblad te kunnen verspreiden
- We gebruiken de gegevens om contributie te kunnen innnen
- We publiceren de verjaardagen (geen geboortejaar) van leden in het clubblad

Wie mogen de gegevens inzien en bewerken? 

- Elk lid heeft recht op inzage in de gegevens die wij verwerken. Neem daarvoor contact op 
met het bestuur of direct met degene (in het bestuur) die verantwoordelijk is voor het 
ledenbeleid. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te 
wijzigen of te verwijderen. ( inzagerecht) 

- Leden van het bestuur die zich bezighouden met het ledenbeleid en de financiele 
administratie hebben inzicht in de gehele ledenadministratie om deze bij te kunnen houden 
en de contributie te kunnen innen.

- Leden van commissies krijgen op basis van evenementen toegang om leden te kunnen 
uitnodigen voor clubactiviteiten. Voorbeelden zijn trainers die een specifieke 
training/workshop geven.

- Leden van de clubblad commissie om het clubblad te kunnen verspreiden

- De gegevens van de leden worden per definitie voor geen ander doel dan Plantaris 
clubactiviteiten of (noodzakelijke) clubaangelegenheden gebruikt.

- De gegevens van leden worden niet gedeeld met sponsoren van de club
- De gegevens van leden worden niet gedeeld met andere leden van de club

Gegevens van clubleden

- Het privacy statement zal worden toegevoegd aan het huishoudelijk regelement
- Op de Plantaris website wordt het privacy statement gepubliceerd.
- Persoonsgegevens van leden die hebben opgezegd worden per 1 januari van het opvolgende

jaar definitief uit de ledenadministratie verwijderd onder voorwaarde dat aan alle financiele 
verplichtingen is voldaan (zowel door het ex-lid als Plantaris). Tevens worden de formulieren 
van het desbetreffende lid vernietigd.

Vrijwilligers bij Plantaris

- Het gebruik van persoonsgegevens van vrijwilligers van Plantaris die worden ingezet bij 
evenementen worden op dezelfde manier behandeld als die van de leden. 

Gebruik van beeldmateriaal

- Plantaris gebruikt beeldmateriaal zoals video’s en foto’s uitsluitend ter ondersteuning van de
club en het promoten van en/of verslag doen van evenementen die iets te maken hebben 
met wandelen of hardlopen. Indien leden of vrijwilligers niet in dit materiaal willen 
voorkomen, dienen zij dit kenbaar te maken aan het bestuur.


