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Privacy Policy 
 

De Veteraan Motoren Club (VMC) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. 

Wat we niet hebben, kunnen we ook niet afgeven, is de redenatie. Zo wordt bewust afgezien van het 

bijhouden van niet direct voor de club relevante gegevens, zoals geboortedatum. Ook koppeling van 

persoonsgegevens aan eigendom van motoren wordt achterwege gelaten. 

 

 In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens van onze leden, donateurs en relaties. Daarbij is gebruik gemaakt van een 

standaard indeling, die de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stuk 

voor stuk behandelt. 

 

De Veteraan Motoren Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in 

ieder geval: 

 

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

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig blijkt; 

- 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 uitvoering 

van de doeleinden overeenkomstig Statuten en Huishoudelijk Reglement; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

 

Als Veteraan Motoren Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 

contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document, of zoals 

vermeld in ons maandelijks verschijnend clubblad. 

 

 

Inhoud: 

 

A. Verwerking van persoonsgegevens van leden en donateurs. 

B. Verwerking van persoonsgegevens van adverteerders, leveranciers, prospects, 

lobbycontacten en geïnteresseerden. 

C. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers. 

D. Verstrekking van gegevens en overigen. 
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A. Verwerking van persoonsgegevens van Leden / Donateurs 
 

Persoonsgegevens van Leden / Donateurs worden door de Veteraan Motoren Club verwerkt ten 

behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 

- Ledenadministratie 

- Financiële administratie 

- Verzending van clubmededelingen 

- Bijhouden clubkampioenschap (zie A1) 

- Uitgeven ledenlijst (zie A2) 

- Afdelings activiteiten (zie A3) 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 

- Lidmaatschap / donateurschap van de vereniging 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Veteraan Motoren Club de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

 

- Voornaam/voorletters 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- Adres 

- Postcode 

- Plaats 

- Land 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer (IBAN+BIC) 

- Gegevens motorfiets: 

o Merk / type 

o Aantal cilinders 

o Cilinderinhoud 

o Bouwjaar 

o Foto 

 

Uw persoonsgegevens worden door de Veteraan Motoren Club opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie.  

 

De basis gegevens worden vastgelegd door de ledenadministratie die ze doorspeelt naar de 

penningmeester. Deze vult de gegevens aan met het bankrekeningnummer indien er een machtiging 

voor automatisch incasso is afgegeven. 
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Ten behoeve van de verzending van clubmededelingen worden lidmaatschapsnummer en NAW-

gegevens doorgegeven aan de redacteur die de opdracht aan de drukker verstrekt om de 

clubmededelingen te drukken en verzenden. 

 

De gegevens van de motorfiets worden uitsluitend gebruikt voor vaststelling of een lid voldoet aan 

de voorwaarden voor het lid worden van de vereniging. De foto kan afgedrukt worden in 

clubmededelingen. Hierbij wordt geen verwijzing naar de eigenaar opgenomen. 

 

A1 Bijhouden clubkampioenschap 
 

Voor het bijhouden van het clubkampioenschap ontvangt de Veteraan Motoren Club uitslagen van 

onder auspiciën van de Veteraan Motoren Club verreden ritten. 

 

Voor deze doelstelling worden de volgende gegevens geregistreerd: 

 

 Lidnummer 

 Voornaam/voorletters 

 Tussenvoegsel 

 Achternaam 

 Plaats 

 Bouwjaar klasse 

 Aantal punten per verreden rit 

 

De (tussen)stand van het clubkampioenschap wordt gepubliceerd in clubmededelingen. De (tussen) 

stand wordt tevens gepubliceerd op de website van de Veteraan Motoren Club. Op de website 

worden alleen het lidnummer, de bouwjaar klasse en de punten vermeld. 

 

A2 Uitgeven ledenlijst 
 

Na toestemming van de Algemene Leden Vergadering kan de Veteraan Motoren Club een gedrukte 

ledenlijst beschikbaar stellen aan de leden / donateurs van de Veteraan Motoren Club. 

 

In deze ledenlijst kunnen de volgende persoonsgegevens afgedrukt worden: 

 

- Lidnummer 

- Voorletters 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- Adres 

- Postcode 

- Plaats 

- Provincie 

- Land 

- Telefoonnummer 
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Tevens kan een aanvullend overzicht afgedrukt worden van merkenkontaktpersonen. Deze personen 

hebben vooraf aangegeven dat zij door leden / donateurs benaderd mogen worden met betrekking 

tot specifiek genoemde motorfietsmerken of landen van productie. 

 

Voorafgaand aan het beschikbaar stellen van een ledenlijst wordt dit eenmalig en voor de druk van 

de ledenlijst aangekondigd in de clubmededelingen. Leden / donateurs worden er dan op gewezen 

dat zij de mogelijkheid hebben om aan te geven dat zij hun gegevens niet in de ledenlijst 

gepubliceerd willen zien. Dit verzoek dient bij voorkeur per e-mail gedaan te worden, zodat het niet 

publiceren ook per e-mail bevestigd kan worden. 

 

Tussentijdse mutaties op de ledenlijst kunnen geplaatst worden in clubmededelingen, opdat leden / 

donateurs op de hoogte blijven. 

 

A3 Verwerking van persoonsgegevens voor afdelings activiteiten 
 

Persoonsgegevens van Leden / Donateurs worden door regionale afdelingen van de Veteraan 

Motoren Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 

- Afdelings activiteiten. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 

- Informeren van leden / donateurs van de vereniging 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de afdeling van de Veteraan Motoren Club de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

 

- Lidnummer 

- Voornaam/voorletters 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- Adres 

- Postcode 

- Plaats 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

 

Uw persoonsgegevens worden door de afdeling van de Veteraan Motoren Club opgeslagen ten 

behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst of tot wederopzegging.  

 

Verstrekking van deze gegevens vindt plaats op basis van vrijwilligheid. De gegevens kunnen bij 

afdelingsbijeenkomsten ingezien en gecorrigeerd worden.  

 

De E-mailadressen worden gebruikt om informatie te verstrekken over actuele onderwerpen (o.a. 

afdelingsbijeenkomsten, ritten, geboorte of overlijden).  

Afdelingsberichten kunnen door andere afdelingen ook in de eigen afdeling verspreid worden.  
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Er is geen koppeling tussen in de afdelingen geregistreerde gegevens. 

Er is geen koppeling met de ledenadministratie of financiële administratie. 

 

A4 Verwerking van persoonsgegevens voor deelname aan onder auspiciën van de 

Veteraan Motoren Club georganiseerde evenementen. 
 

Persoonsgegevens van deelnemers aan onder auspiciën van de Veteraan Motoren Club 

georganiseerde evenementen worden door een lokale organisatie verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstelling(en): 

 

- Deelname aan onder auspiciën van de Veteraan Motoren Club georganiseerde 

evenementen. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 

- Registratie van deelnemergegevens ten behoeve van de organisatie van het evenement 

- Beschikbaar stellen van de uitslag van een voor het clubkampioenschap meetellende rit aan 

de Veteraan Motoren Club 

 

Ten behoeven van het beschikbaar stellen van de uitslag van een voor het clubkampioenschap 

meetellende rit aan de Veteraan Motoren Club kan de organisatie de volgende persoonsgegevens 

van u vragen: 

 

- Lidnummer 

- Voornaam/voorletters 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- Plaats 

- Bouwjaar motorfiets 

 

Aanvullende gegevens kunnen gevraagd worden indien deze nodig zijn ten behoeve van de 

organisatie van het evenement. De Veteraan Motoren Club houdt geen oog op de gegevens die aan 

de organisator zijn verstrekt. 

 

De organisatie kan deelnemerslijsten publiceren op een eigen website, beschikbaar stellen aan de 

deelnemers of afdrukken in een programma van het evenement.  

 

Er is geen koppeling met de ledenadministratie of financiële administratie van de Veteraan Motoren 

Club. 
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B Verwerking van persoonsgegevens van adverteerders / leveranciers 
 

Persoonsgegevens van adverteerders / leveranciers worden door de Veteraan Motoren Club 

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 

- Financiële administratie 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 

- De overeengekomen opdracht 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Veteraan Motoren Club de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

 

- Naam organisatie 

- Naam contactpersoon 

- Adres 

- Postcode 

- Plaats 

- Land 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer (IBAN+BIC) 

 

Uw persoonsgegevens worden door de Veteraan Motoren Club opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie.  

 

B1 Verwerking van persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of 

geïnteresseerden 
 

Persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door de Veteraan 

Motoren Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, aanmelding lidmaatschap en/of 

gerichte contacten. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 

- Mondelinge of schriftelijke toestemming 

- Verzoek tot informatieverstrekking 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Veteraan Motoren Club de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

 

- Naam Organisatie 
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- Voornaam 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- Adres 

- Postcode 

- Plaats 

- Land 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

 

Uw persoonsgegevens worden door de Veteraan Motoren Club opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, lobbycontact en/of 

geïnteresseerde. 
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C Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers 
 

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door de Veteraan Motoren Club niet aanvullend 

vastgelegd. 

 

De activiteiten van de Veteraan Motoren Club vinden plaats op basis van vrijwilligers activiteiten 

door leden / donateurs die als lid / donateur geregistreerd staan.  

 

Gegevens van bestuur- en commissieleden kunnen vermeld worden in het colofon van de 

clubmededelingen. 
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D Verstrekking van gegevens en overigen. 
 

D1 Verstrekking aan derden 
 

De gegevens die u aan ons beschikbaar stelt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 

- Het verzorgen van het drukken en verzenden van clubmededelingen. 

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere 

partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de 

politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval 

dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens 

kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor 

geeft. 

 

D2 Binnen de EU 
 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij het 

gaat om het verstrekken van een ledenlijst aan een lid / donateur buiten de EU. 

 

D3 Minderjarigen 
 

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar). Om lid te 

kunnen worden, dienen personen de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. 

 

D4 Bewaartermijn 
 

De Veteraan Motoren Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel van belang is voor historische redenen voor de vereniging dan 

wel op grond van de wet is vereist. 

 

D5 Beveiliging 
 

Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 

- Alle personen die namens de Veteraan Motoren Club van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan voor zover het buiten de doelstellingen 

van de vereniging valt. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is; 
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- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

 

D6 Rechten omtrent uw gegevens  
 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen 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. 

 

D7 Klachten 
 

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

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

D8 Vragen 
 

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact 

met ons op! 

 

D9 Contactgegevens 
 

Secretariaat Veteraan Motoren Club  

Dorpsstraat 59 

9699 PB Vriescheloo 

Nederland 

info@vmcmotor.com 

 


