PRIVACY VERKLARING
AUTO HOBBY CENTRUM GROOT GILZE-RIJEN d.d. 25-5-2018

1. Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te
brengen en is onder meer bedoeld om uw gegevens beter te beschermen en u op de hoogte te
brengen welke gegevens hoelang en voor welk doel worden bewaard. Hieronder is dit voor de
AHC Groot Gilze-Rijen nader uitgewerkt.
2. De AHC, op de vliegbasis Gilze-Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
3. Contactgegevens:
Website: http://www.ahc-rijen.nl
Post adres: AHC, Postbus 49, 5120AA Rijen
Tel: 0161-296481
3.1. Functionaris Gegevensbescherming AHC: Voorzitter AHC, tel:0161-296481; email:
voorzitterautohobbycentrum@gmail.com
4. Persoonsgegevens die wij verwerken. De AHC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt in het door U
ingevulde aanmeldingsformulier.
4.1. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres(sen)
- actief of niet-actief dienend militair
- onderdeel
- voertuig kenteken
- voertuig merk/type
- voertuig van huisgenoot of niet
4.2. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
4.3. Onze website verzamelt geen gegevens.
5. Met welk doel en op basis van welke grondslag het bestuur AHC persoonsgegevens
verwerkt.
5.1. De AHC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
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- Het afhandelen van uw betaling voor zowel contributie als gebruikte faciliteiten en/of
diensten in de AHC.
- Verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, winterkeuringen en andere
activiteiten.
- U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
- om de DHC/Kantoor Inlichtingen en Veiligheid periodiek te kunnen informeren over de
ledenlijst.
6. Geautomatiseerde besluitvorming. De AHC neemt geen besluiten op basis van
geautomatiseerde verwerkingen, zoals besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ook worden geen
automatische incasso opdrachten uitgevoerd.
7. De AHC gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- EXCEL voor de Ledenadministratie. Zonder zo’n administratie kan de AHC voor ruim 500
inschrijvingen haar taak niet uitvoeren.
- Een Webdesigner programma voor het website ontwerp en onderhoud door een
(bestuurs)lid.
- Een handmatige administratie voor de financiële boekhouding. Zonder zo’n administratie
kan de AHC voor ruim 500 inschrijvingen haar taak niet uitvoeren.
- Microsoft Office en Google op een beveiligde laptop verbonden met het Internet voor het
ontvangen en verzenden van brieven/emails aan leden, medewerkers en bestuursleden met een
USB stick als back-up.
7.1. Het gebruik van deze computerprogramma’s heeft geen andere gevolgen voor de leden,
dan waarvoor het bedoeld is, nl. het doelmatig voeren van een verenigingsadministratie.
8. Bewaartermijnen. De persoonsgegevens van onze leden blijven na opzegging niet bewaard
(mits alle openstaande rekeningen en contributies door betreffend lid zijn voldaan).
9. Delen van persoonsgegevens met derden.
9.1. De AHC verkoopt en verstrekt geen gegevens aan derden, met uitzondering van de
informatie die Cdt DHC vereist.
9.2. Met DHC/Kantoor Inlichtingen en Veiligheid worden op haar verzoek de volgende
persoonsgegevens gedeeld: naam, adres, voertuig kenteken.
9.3. De AHC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
10.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de AHC en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
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indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze
Voorzitter, voorzitterautohobbycentrum@gmail.com.
10.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we, ter
controle, binnen 1 maand contact met U opnemen. De AHC wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
11.1. De AHC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Voorzitter,
voorzitterautohobbycentrum@gmail.com
11.2. De persoonsgegevens in onze computersystemen zijn beveiligd met 1 of meerdere
wachtwoorden. Van de ledenadministratie in EXCEL wordt regelmatig een back-up gemaakt.
Papieren documenten met persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten
kast in de AHC.

Namens het Bestuur AHC Groot Gilze-Rijen,
wg
H.B. Oude Middendorp
Voorzitter
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