
Privacyverklaring  
 
Tjas alumnivereniging (T.A.V.) Oud IJzer hecht veel waarde aan bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven 
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. T.A.V. Oud IJzer 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 dit privacyverklaring; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

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

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

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

en deze respecteren 

Door lid te worden bij T.A.V. Oud IJzer, stem je ermee in dat T.A.V. Oud IJzer uw persoonsgegevens 
verzamelt en gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.  
 
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens 

- Lidmaatschap 
- Extra profielinformatie 
- Administratieve doeleinden 
- Communicatie en informatievoorziening 
- Afschrijven contributie en incasso 
- Dieetwensen  

 
De persoonsgegevens die wij van je verwerken 

- Voornaam 
- Tussenvoegsel 
- Achternaam 
- Telefoonnummer 
- Emailadres 
- Adres 
- Woonplaats 
- Postcode 
- Land 
- Geslacht 
- Huidige werkplek 
- Foto’s   
- Bankrekeningnummer 
- Allergieën 

  



Persoonsgegevens verwerken 
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door alle bestuursleden van T.A.V. Oud IJzer.  
Persoonsgegevens die nodig zijn voor het inschrijven voor een bepaalde activiteit zijn inzichtelijk 
voor leden van de organiserende commissie, leden van de internetcommissie, leden van de kas 
commissie en het bestuur. Geautoriseerde medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring.  
De geheimhoudingsverklaring houdt in dat geautoriseerde medewerkers rekening houden met de 
privacy van gebruikers en gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waar ze voor zijn 
bedoeld.  
 
Gebruik van persoonsgegevens door derden 
De mailing word u gestuurd met als doeleinde u informeren over activiteiten en andere informatie 
over T.A.V. Oud IJzer. U kunt u hier ten alle tijden voor afmelden.  
 
Foto’s 
Foto’s van borrels en andere Oud IJzer activiteiten zijn alleen zichtbaar voor leden van T.A.V. Oud 
IJzer. Openbare activiteiten, niet gerelateerd aan borrels en feesten zijn openlijk te bekijken op de 
site. U kunt ten alle tijden aangeven als uw foto’s verwijderd wilt hebben van de site.  
 
Uw rechten 

- Inzagerecht: Leden mogen ten alle tijden het bestuur van T.A.V. Oud IJzer vragen of 
persoonsgegevens van de betrokkene zijn vastgelegd en zo ja, welke.  

- Recht op rectificatie: Leden hebben het recht op het wijzigen van onjuiste 
persoonsgegevens en het recht op het aanvullen van persoonsgegevens. 

- Recht op vergetelheid: T.A.V. Oud IJzer moet in een aantal gevallen persoonsgegevens 
wissen als een betrokkene erom vraagt. Dit is in de volgende gevallen:  

o Gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze in eerste instantie 
voor bedoeld waren 

o Betrokkene heeft toestemming ingetrokken 
o Betrokkene maakt bezwaar 
o Onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens 
o Wettelijke bewaartermijn is verstreken 
o Er zijn kinderen onder de 16 jaar betrokken  

- Recht op beperking van werking: geeft leden in bepaalde situaties het recht om het 
gebruik van gegevens te beperken  

o Gegevens zijn mogelijk onjuist 
o Verwerking is onrechtmatig 
o Gegevens zijn niet meer nodig 
o Betrokkene maakt bezwaar 

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: leden hebben het recht om de 
persoonsgegevens zelf te kunnen opslaan voor persoonlijk gebruik en kunnen eigen 
gegevens doorgeven aan eigen organisatie. Het gaat uitsluitend om digitale gegevens.  

- Recht van bezwaar: Leden hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken 
van hun persoonsgegevens 

 
Persoonsgegevens bij afmelding 
Wanneer u lid af wordt bij T.A.V. Oud IJzer worden uw persoonsgegevens nog 2 jaar na afmelding 
gearchiveerd. Uw bankrekeningnummer blijft opgeslagen in de financiële administratie met een 
wettelijke verplichte maximale bewaartermijn van zeven jaar. Declaratieformulieren worden ook 
zeven jaar bewaard, hierop staan ook uw adres, woonplaats, telefoonnummer, naam en 
emailadres. De rest van uw persoonsgegevens worden verwijderd twee jaar na afmelding.  
 
Disclaimer 
T.A.V. Oud IJzer kan de inhoud van het privacybeleid wijzigen zonder dat u daarvan op de hoogte 
wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.  


