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1. Introductie
Schuttersgilde “Eendracht Maakt Macht” te Lobith (hierna te noemen: “E.M.M.”), opgericht in 1648,
hecht veel waarde aan de privacy van betrokkenen binnen en buiten het Gilde evenals de bescherming
van de persoonsgegevens van deze betrokkenen. In dit beleidsstuk verstrekken wij heldere en
transparante informatie over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. E.M.M. houdt zich te
allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. E.M.M. gebruikt de persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
a. Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt zorgvuldig beheerd door de Senaat. Het betreft hier een digitaal
ledenbestand waarin alle gegevens zijn opgenomen zoals vermeld onder hoofdstuk 3 gedurende het
geldende lidmaatschap van de schutter en daarna alleen in de financiële administratie voor de duur van
maximaal 7 jaar. Gegevens van oud-leden worden uiterlijk 2 jaar na het lidmaatschap uit de actieve
ledenadministratie verwijderd (tenzij een oud-lid al eerder heeft aangegeven dat zijn/haar
persoonsgegevens verwijderd dienen te worden uit de actieve ledenadministratie).
b. Leveranciers
Gerelateerd aan de in- en verkoop van goederen en diensten worden gegevens van zowel de
leveranciers als afnemers verwerkt. Het beheer hiervan ligt vanuit de Senaat grotendeels bij de
penningmeester, zowel digitaal als op papier. Deze gegevens worden alleen verwekt voor het beoogde
doel te weten de in- en verkoop van diensten en goederen. Het betreft hier uitsluitend ondernemers en
bedrijven en dit wordt in dit beleidsstuk niet verder besproken.
c. Senaat, officieren en vrijwilligers
In lijn met de ledenadministratie worden ook de persoonsgegevens van de Senatoren, officieren en
vrijwilligers in hetzelfde digitale bestand beheerd en bewaard.
2. Gegevensverwerking, foto’s en video’s
Om als vereniging goed te kunnen functioneren, willen wij u graag informeren over het Gilde, het
jaarlijkse schuttersfeest en andere activiteiten. Soms willen we ook foto’s en filmpjes plaatsen op onze
website (www.emm-lobith.nl), in ons programmaboekje, onze social media en onze toegangspasjes.
Met het lidmaatschap geeft u automatisch toestemming tot het gebruik hiervoor. Indien hier bezwaren
tegen zijn kunt u zich bij ons melden via ledenadministratie@emm-lobith.nl.
3. Overzicht persoonsgegevens ledenadministratie
Voor bovengenoemde doelstellingen
persoonsgegevens opgenomen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

worden

in

het

digitale

ledenbestand

de

volgende

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Emailadres
Geslacht
IBAN-nr.
Geboortedatum
Datum aanvang lidmaatschap
Datum beëindiging lidmaatschap
Pasfoto
Documentnummer identiteitsbewijs
Functie binnen het Gilde

Deze gegevens zijn nodig voor enerzijds identificatie van personen en anderzijds voor communicatie
met die personen.
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4. Bewaarplaatsen persoonsgegevens
De ICT-systemen, zoals een PC of laptop, waar we bestanden met persoonsgegevens op bewaren of
waarmee we toegang kunnen krijgen tot deze bestanden zijn afdoende beveiligd tegen hacken, virussen
en malware. Onze website is afdoende beveiligd tegen hacken en zijn we in het bezit van een
beveiligingscertificaat. E.M.M. verwerkt en bewaart de persoonsgegevens in het systeem ‘PC-leden’ en
in naslagwerken.
5. Toegangsrechten
Alleen voor genoemde doeleinden onder hoofdstuk 1 verwerken wij persoonsgegevens. Privacy staat
hierbij voorop. Enkel en alleen heeft een lid van de Senaat de toegangsrechten. De Senaat draagt alle
zorg voor het beschermen van deze gegevens.
6. Verstrekking aan derden
De aan ons verstrekte gegevens kunnen wij slechts aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor bepaalde doeleinden. Dit zijn:
•
•
•

Incassobestanden Rabobank
Controller Financiën
Webmaster

Wij geven geen persoonsgegevens aan derden met wie wij geen verwerkingsovereenkomst hebben
afgesloten. In de verwerkingsovereenkomsten met externe partijen is opgenomen hoe lang de
persoonsgegevens bewaard blijven en wanneer deze na gebruik vernietigd worden. Daarnaast zullen
wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan
is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden welke gevestigd zijn buiten de EU.
7. Rechten omtrent uw gegevens
Men heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of wijziging (correctierecht) van de
persoonsgegevens welke E.M.M. heeft gehad. Daarnaast kan men bezwaar maken tegen de verwerking
van (een deel van) de persoonsgegevens door E.M.M. (recht op beperking van verwerking en het recht
op bezwaar). Men heeft tevens het recht om (een deel van) de persoonsgegevens te laten verwijderen
(recht op vergetelheid). Als laatste bestaat het recht om de verstrekte persoonsgegevens door ons te
laten overdragen aan de persoon in kwestie of in opdracht van die persoon aan een andere partij (recht
op dataportabiliteit).
8. Misbruik van persoonsgegevens
Wanneer persoonsgegevens gebruikt worden op een andere manier dan is toegestaan, volgens wet-,
regelgeving en beleid, dan is er sprake van ongeoorloofd gebruik. Het ongeoorloofd gebruik kan
onopzettelijk zijn, omdat men niet op de hoogte is van de regels. Er kan ook sprake zijn van opzet. In
het kader van dit beleid verstaan we onder het begrip “misbruik” zowel opzettelijk als onopzettelijk
ongeoorloofd gebruik. Misbruik kan leiden tot schade aan personen of het Gilde.
We spreken over misbruik wanneer:
-

Een persoon die daartoe niet gerechtigd is gegevens verkrijgt en gaat gebruiken;
Een gerechtigd persoon de gegevens gebruikt voor een ander doel dan toegestaan;
Gegevens gebruikt worden die niet geregistreerd of gebruikt mogen worden.

Om misbruik te voorkomen is het belangrijk dat een aantal maatregelen zijn getroffen. Het Privacy beleid
is hiervan een voorbeeld. Duidelijkheid over goed gebruik van gegevens voorkomt in ieder geval
onopzettelijk misbruik.
Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens binnen
het Gilde, dient dit gemeld te worden bij de Senaat zodat, waar nodig, maatregelen getroffen kunnen
worden.
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Misbruik van gegevens zal, afhankelijk van de ernst, aanleiding geven tot één van de volgende
maatregelen: waarschuwing, ontzeggen toegang tot gegevens, beëindigen functie of taak en eventueel
zelfs einde lidmaatschap. Er zal daarnaast ook steeds worden onderzocht of dit misbruik voorkomen
kan worden.
9. Verklarende woordenlijst
Senaat: het bestuur van het Gilde en bestaat uit tenminste negen en maximaal dertien Senatoren, die
minstens drie jaar schutter zijn, de leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt en die niet nader dan in
de derde graad van bloed- of aanverwantschap tot elkaar mogen staan. De verkiezing heeft jaarlijks
plaats in een Algemene Ledenvergadering in de maand maart.
Schutter: het Gilde kent leden, buitengewone leden en ereleden, allen zijnde schutters van het Gilde.
Leden van het Gilde kunnen zijn mannelijke ingezetenen van Lobith en Tolkamer, die tijdens de
kermisviering de ouderdom van zestien jaren hebben bereikt. Niet-inwoners van Lobith en Tolkamer
kunnen als buitengewone leden worden toegelaten. De leden en buitengewone leden moeten zijn van
onbesproken gedrag!
Officier: het Gilde kent een Korps Hoogwaardigheidsbekleders genaamd het Officierenkorps. Artikel 8
van de Statuten beschrijft de taken en samenstelling van het Korps. De leden van het ge-uniformeerde
korps worden elk jaar tijdens de Hemelvaartvergadering benoemd, echter de praktijk leert dat de meeste
leden officier voor het leven zijn.
Dame van het Gilde: geregistreerd persoon van het vrouwelijk geslacht zijnde partner van een schutter
of op zelfstandige basis geregistreerd in de administratie. Zij heeft op basis van deze registratie vrije
toegang tot het Gildehuis. Van lidmaatschap is geen sprake.
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Bijlage 1: Privacy verklaring
Schuttersgilde Eendracht Maakt Macht, opgericht 1648 te Lobith (hierna te noemen: “E.M.M.”) verwerkt
uw persoonsgegevens. Duidelijke en transparante informatie staat hierbij voorop. Hieronder geven wij
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door E.M.M.
Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kan worden spreken we over persoonsgegevens. Zoals
uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer
anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s
worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt E.M.M. persoonsgegevens?
E.M.M. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dit
zijn bijvoorbeeld gegevens van:
•
•
•

Actieve of niet-actieve leden en vrijwilligers van E.M.M.;
Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap;
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De penningmeester en de Senator belast met de ledenadministratie verwerken uw persoonsgegevens.
Waarvoor verwerkt E.M.M. persoonsgegevens?
Wanneer u lid wilt worden van E.M.M. of een andere relatie aan wilt gaan met E.M.M., hebben we
persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven
als lid, dame van het Gilde of vrijwilliger.
Als u eenmaal lid, vrijwilliger of dame van het Gilde bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij
gebruiken uw naam en adresgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over Gildegerelateerde zaken.
Wilt u niet benaderd worden? Maak dit dan kenbaar middels het volgende emailadres:
ledenadministratie@emm-lobith.nl.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van
administratieve processen rondom contributie.
Verwerkt E.M.M. ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Deze gegevens worden door E.M.M. niet verwerkt. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens
als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat aan ons vraagt. In dat laatste
geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Hoe gaat E.M.M. met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor normaal
gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Privacy beleid

E.M.M. Lobith

Versie 1.0, november 2018

7
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Uitsluitend de Senator belast met de ledenadministratie en de penningmeester hebben toegang tot uw
persoonsgegevens.
Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens worden gedurende uw actieve lidmaatschap of registratie bewaard. Bij uitschrijving worden
de gegevens direct gedeactiveerd en voor maximaal 7 jaar bewaard, zie hoofdstuk 1 van het Privacy
beleid.
Welke regels gelden bij verwerking van persoonsgegevens?
Bij verwerking van persoonsgegevens is E.M.M. gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving.
Kan ik zien welke gegevens E.M.M. van mij verwerkt?
U kunt te alle tijden een inzageverzoek doen bij de ledenadministratie.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verweking van persoonsgegevens door E.M.M. kunt u terecht bij de
ledenadministratie (ledenadministratie@emm-lobith.nl) of de Senaat.
Wijzigingen privacy beleid
E.M.M. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient
aanbeveling dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
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