
Privacy statement 
Motorclub “ Ons Genoegen” ’45 bewaart je persoonsgegevens alleen voor haar eigen administratie. In dit document 
worden de regels die gelden voor de bescherming van je privacy nader omschreven. 

1. Je gegevens worden voor de volgende zaken gebruikt: 

• activiteiten die, gelet op de doelstelling van de vereniging, gebruikelijk zijn; 

• andere dan de hierboven bedoelde gebruikelijke activiteiten, als die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd; 

• het verzenden van informatie aan de leden of begunstigers; 

• het publiceren van foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, op de website 
van MCOG ’45 met een link naar sociale media; 

• het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften (inclusief het in handen van derden stellen van 
vorderingen); 

• andere activiteiten van intern beheer; 

• het behandelen van geschillen; 

• het doen uitoefenen van kascontrole. 

2. Alleen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

• naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede 
het bankrekeningnummer van het lid of de begunstiger; 

• een administratienummer/kenmerk, indien dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde 
gegevens; 

• de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of 
begunstigers; 

• gegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap of de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over 
de aard van het lidmaatschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van het lidmaatschap en 
het soort lidmaatschap), de functie binnen de vereniging, (bijvoorbeeld de functie binnen het bestuur) en de 
deelname aan de activiteiten van de vereniging (bijvoorbeeld de beschikbaarheid voor activiteiten en deelname 
aan toertochten); 

• gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften. 

3. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan: 

• de leden of begunstigers; 

• de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers; 

• degenen, inclusief derden, die belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of leiding 
geven aan de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven 
onder 1. opgesomde werkzaamheden. 

• anderen, indien: het lid of de begunstiger zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de 
gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door 
de vereniging, of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van het lid of de begunstiger 
(bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak). 

4. Beveiligen van persoonsgegevens 

• MCOG’45 neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Gegevens worden registreert op 
een stand alone computer. Geen persoonsgegevens worden opgeslagen op de website. 

5. Specifieke regels voor websites 

• Surf- en klikgedrag 
Op de website van MCOG’45 wordt alleen anoniem geregistreerd op welke items wordt geklikt om de site te 



optimaliseren. Er worden geen cookies en vergelijkbare gegevens vastgelegd. Er wordt geen informatie verstrekt 
aan derden. 

• Het bestuur draagt zorg indien nodig voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor een 
afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines. 

• De gegevens/foto’s op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke 
vertegenwoordiger daarom verzoekt. 

• Links naar andere sites 
Op de website van MCOG’45 zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen (adverteerders). 
MCOG’45 draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk 
daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt vinden in 
het daarin beschreven privacy beleid van de betreffende partij. 

6. Toegestane bewaartermijn 
• De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de 

begunstiger heeft aangegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren van de 
gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke 
bewaarplicht. 

Vragen 

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: secretaris@mcog45.nl 

Wijzigingen 

MCOG’45 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig 
het actuele privacy statement op www.mcog45.nl. 

 


