Algemene Verordening
Gegevensbescherming -AVG
Uw gegevens, uw zeggenschap
Met de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018 van kracht geworden is, krijgt u als persoon meer
controle over de gegevens die gebruikt worden. Door middel van de hieronder opgenoemde rechten,
biedt de nieuwe wetgeving u deze controle en bescherming.
U hebt het recht om/op:
- uw gegevens in te zien;
- uw gegevens te wijzigen;
- vergeten te worden;
- gegevens over te dragen;
- informatie.
In deze regeling informeren wij u over de gegevens die Schuttersvereniging Willem Tell Silvolde gebruikt
en op welke wijze data gebruikt en opgeslagen worden.
Gegevens
Bij aanmelding bij de Schuttersvereniging geeft u toestemming om de volgende gegevens op te nemen in
de ledenadministratie.
Geslacht/Aanhef
Achternaam / Voorletter(s) / Voornaam / Tussenvoegsel
Adres / Huisnummer / Toevoeging
Postcode / PC letters / Woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres

Op basis van de aanmelding en bovenstaande gegevens worden de volgende gegevens, voor zover
relevant, aangevuld.
Standaardtoekenning
Lidnummer / Lid vanaf
Actief lidmaatschap / Keurkorps / Vendelier / Schietsport / Drumfanfare / Senioren / Beursgroep / Leerling
/ Bestuur

Extra informatie
Schietnummer / Kermiskoning / Extra opmerkingen / Spaarkas

Gegevensverwerking
De ledenadministratie behoort tot het takenpakket van het secretariaat. De secretaris heeft een laptop
waarop de gegevens in Microsoft Excel worden verwerkt en worden op een USB-Stick opgeslagen.
Doel
Het doel van de ledenlijst is tweeledig, te weten:
1. overzicht van de leden;
2. basis voor communicatie naar de leden.
Gebruik
De Excel-sheet dient als basis voor:
- Informatievoorziening en uitnodigingen naar de leden: via mail en post.
- Het maken van schietlijsten met schietnummers voor de kermis.
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Inzichtelijkheid gegevens
Mail
Correspondentie via de mail gebeurd op basis van uw mailadres. Er worden geen andere gegevens
gebruikt. De adressen worden in de BCC gezet; dat betekent dat uw mailadres voor anderen niet
zichtbaar zal zijn.
Hard-copy
De ledenlijst is voor intern gebruik, staat niet openbaar en wordt niet voor marketing-/ of commerciële
doeleinden gebruikt. Andere leden hebben geen inzicht in de lijst, met uitzondering van:
- De bode van Schuttersvereniging Willem Tell. Er wordt correspondentie als hard-copy verstuurd.
Postcodegebied 7064 wordt door de bode van Schuttersvereniging Willem Tell Silvolde bezorgd.
- PostNL, Buiten dit postcodegebied gaat via de normale post en worden de brieven in een envelop
gestopt.
- Bestuur van Schuttersvereniging Willem Tell Silvolde
- Bestuur Stichting Vrienden van Willem Tell, inzake vrijwilligers voor de kermis en andere
evenementen.
De hieronder genoemde gegevens moeten voor de postbezorgers zichtbaar zijn, om de bezorging
mogelijk te maken.
Geslacht/Aanhef
Achternaam / Voorletter(s) / Voornaam / Tussenvoegsel
Adres / Huisnummer / Toevoeging
Postcode / PC letters / Woonplaats

Beveiliging
De laptop die door het secretariaat wordt gebruikt is te allen tijde voorzien van geactiveerde
antivirussoftware.
Back-up en register
Back-up
Van de gegevens wordt periodiek een back-up gemaakt en op een externe harde schijf gearchiveerd.
De correspondentie wordt op twee manieren opgeslagen:
- blanco versie van de uitnodiging
- uitnodiging met adressen voor de hard-copy correspondentie.
Register
Correspondentie wordt met datum opgeslagen. Hierdoor ontstaat automatisch een logboek wanneer
brieven etc. zijn verstuurd.
Wijzigingen worden op verschillende manieren aangeleverd. Als naslagwerk, worden deze hard-copy
bewaard bij het secretariaat.
AVG en Schuttersvereniging Willem Tell
Schuttersvereniging Willem Tell gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Om u te beroepen op de boven
genoemde rechten, neemt u contact op met het secretariaat.
Eric Heister (secretaris)
Pr. Margrietstraat 3
7064 EZ Silvolde
willemtellsilvolde@gmail.com
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