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Beste leden van Stoom Modelbouw Midden Brabant, afgekort als SMMB
Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekent als AVG, van
kracht geworden. Zoals wel bekent, vervangt deze wet alle bestaande privacywetgevingen in
Europa.
Ook wij, hoe klein we zijn, moeten aan deze wet voldoen.
In principe verandert er niets aan de gewone zaken in onze vereniging, alleen moeten wij nu
inzichtelijk maken hoe wij persoonsgegevens verzamelen en opslaan. Ook moeten wij kunnen
aantonen wat wij met die gegevens doen.
Onderstaand heeft het bestuur een privacyverklaring opgesteld. Voor vragen en
onduidelijkheden kunt u vragenstellen aan het bestuur.
Wist u dat, wanneer u een klacht heeft over het verwerken en opslaan van uw gegevens, en wij
u geen bevredigend antwoord geven, u altijd een klacht kan indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens? Deze houden toezicht op het gebied van privacybescherming.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat in het verleden u hebt aangegeven geen bezwaar te hebben
tegen ontvangst van nieuwsbrieven van SMMB. Toestemming hiervoor kan u ten alle tijden
weer intrekken. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om u af te melden voor alle
toekomstige nieuwsbrieven. Als 2e optie kunt u email sturen naar de webmaster
(info@smmb.nl) en u wordt uit de verzendlijst gehaald.
Persoonsgegevens die wij verwerken.
SMMB vraagt onderstaande gegevens van u alleen voor eigen gebruik.
#! Voor en achternaam
#! Adresgegevens
#! Telefoonnummer
#! Eventueel ook mobiel telefoonnummer
#! E-mailadres
#! Geboortedatum. Dit omdat wij 3 verschillende contributiebijdrage kennen, afhankelijk van
de leeftijd.
#! Inschrijfdatum
#! Betalingsdatum
#! Dat u zich aanmeldt voor een door SMMB georganiseerd evenement of indien wij ons als
vereniging aanmelden en u zich heeft gemeld bij het bestuur.
Verder wordt uw naam met de datum genoteerd wanneer u een sleutel van het clubgebouw in
bruikleen neemt.
Voor de navolgende doelen gebruiken wij uw adres en persoonsgegevens:
#! Het afhandelen van uw contributiebetaling van het lidmaatschap van SMMB.
#! Verzenden van de nieuwsbrief.
#! Informatie en uitnodiging jaarvergadering.
#! Om u te kunnen bellen, wanneer er op korte termijn, veranderingen zijn in datum of tijden
van de clubavonden en/of rijdagen.
#! Sleutelregistratie van clubhuis.
#! Info over te organiseren open dagen e.d. Dit om te kunnen nagaan hoeveel deelnemers er
zullen zijn. Dit weer om te kunnen nagaan hoeveel exporuimte men nodig heeft en het aantal
lunchpakketten.
#! Consumptielijsten (Alleen de namen van de leden staan vermeld) voor het OVST
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Geautomatiseerde besluitvorming.
Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen en
verzamelingen van gegevens die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Bijvoorbeeld dat er besluiten genomen kunnen worden door computerprogramma´s zonder dat
daar een medewerker van SMMB tussen zit.
Bewaren van persoonsgegevens.
SMMB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is om eventuele doelen, zoals
evenementen en rijdagen enz. te realiseren.
Navolgend de bewaartermijnen
# Naam en adresgegevens (ledenlijst)
Bij lidmaatschap tot 3 jaar na de laatste contributie betaling.
# In geval van aanmelding evenement,
1 jaar na het evenement i.v.m. het versturen van de (nieuwe) uitnodiging(en).
# E-mailadres.
Om nieuwsbrief of evenementaankondiging naar u toe te sturen. Dit tot dat u de toe
stemming intrekt uw E-mailadres te gebruiken.
# Sleutel registratie. (gegevens van de ledenlijst)
Totdat de sleutel weer retour gegeven is en de borg is teruggegeven.
Delen van uw persoonsgegevens.
De SMMB deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derde.
Bij het OVST (clubavond locatie) is een consumptielijst beschikbaar met alleen namen van
onze leden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien te veranderen (corrigeren) of te verwijderen.
U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.
Verzoek tot wijziging, correctie of inzage van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat
(info@smmb.nl).
Uw gegevens worden bijgehouden in een ledenlijst. Indien nodig wordt bijgehouden bij in uw
geval de uitzondering is. Denk hierbij aan het specifiek alleen uitschrijven van de nieuwsbrief.
Beveiliging van uw persoonsgegevens.
Ook de SMMB gaat serieus om met de bescherming van uw gegevens. Wij zullen dan ook alles
doen wat in ons vermogen ligt om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan al onze gegevens op een
geautoriseerde omgeving van STACK (transip.nl). Gegevens van de website (nieuwsbrief en
aanmelding via de site) verlopen via een Nederlandse server van WEBFACTION.COM. We
maken gebruik van een SSL-verbinding zodat de gegevens onderweg van gebruiker tot server
versleuteld zijn.
Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met het secretariaat (info@smmb.nl).

