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Oranjevereniging Leersum verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij 
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door 
Oranjevereniging Leersum. 
 
Oranjevereniging Leersum streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, 
(mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar 
een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen 
die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. 
 
Persoonsgegevens verdienen bescherming 
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende 
mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op 
grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van 
persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als Oranjevereniging Leersum. 
Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet 
bescherming persoonsgegevens vervangt. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe 
Oranjevereniging Leersum voldoet aan de wetgeving. 
 
Van wie verwerkt Oranjevereniging Leersum persoonsgegevens? 
Oranjevereniging Leersum verwerkt alleen persoonsgegevens van haar actieve 
donateurs/leden en haar ex-donateurs/ex-leden. Deze persoonsgegevens worden door de 
donateurs/leden zelf aangeleverd door middel van het papieren aanmeldingsformulier, het 
invullen van het digitale aanmeldingsformulier op de website, of via e-mail contact met ons 
bestuur. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
Binnen Oranjevereniging Leersum is de penningmeester verantwoordelijk voor het 
verwerken van de persoonsgegevens in de donateurs-/ledenadministratie. 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Oranjevereniging Leersum? 
Oranjevereniging Leersum kan van haar donateurs/leden de volgende persoonsgegevens 
verwerken: 

- Voorletter(s), voor- en achternaam/-namen; 
- Adresgegevens; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Bankrekeningnummer en tenaamstelling; 
- Beeldmateriaal (digitaal) gemaakt tijdens door Oranjevereniging Leersum 

georganiseerde evenementen. 
 
  



Waarvoor verwerkt Oranjevereniging Leersum persoonsgegevens? 
Als u donateur/lid bent van Oranjevereniging Leersum hebben we persoonsgegevens nodig. 
Hieronder een overzicht van de doelen waarvoor we persoonsgegevens verwerken: 

- Voor het verzenden van een nieuwsbrief; 
- Voor het verzenden van aankondigingen/uitnodigingen voor evenementen; 
- Om leden per post, per e-mail of telefonisch te kunnen benaderen om vereniging 

gerelateerde dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld het actualiseren van 
de ledenadministratie; 

- Voor het afhandelen van de jaarlijkse contributiebetaling via automatische incasso. 
 
Verwerkt Oranjevereniging Leersum bijzondere persoonsgegevens? 
Nee, Oranjevereniging Leersum verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere 
persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming 
van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of 
geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het 
doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. Oranjevereniging 
Leersum draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan 
bewust is en daar naar handelt. 
 
Hoe gaat Oranjevereniging Leersum met persoonsgegevens om? 
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is 
voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons 
ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk 
mee om dienen te gaan. 
 
Wie kan er bij persoonsgegevens? 
Oranjevereniging Leersum maakt onderscheid tussen contactgegevens en financiële 
gegevens. Contactgegevens zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer. Financiële gegevens 
zijn bankrekeningnummer en het bedrag van donatie/contributie. Contactgegevens staan 
opgeslagen in een ledenadministratiebestand in MS Excel, met een wachtwoord beveiligd. Dit 
document staat ter beschikking van het bestuur van de vereniging, d.m.v. een gedeelde 
online Google Drive.  
Financiële gegevens worden in de bankieromgeving van de Rabobank opgeslagen, en 
worden dus niet via Google Drive gedeeld.  
Daarnaast is er van elke donateur/lid een papieren aanmeldingsformulier aanwezig (al dan 
niet digitaal ingevuld). Op de papieren aanmeldingsformulieren staan zowel contactgegevens 
als financiële gegevens. Deze papieren aanmeldingsformulieren worden opgeslagen op het 
privéadres van de penningmeester. 
 
Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen 
Oranjevereniging Leersum wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er 
een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een 
verwerkersovereenkomst is overeengekomen. In het geval van Oranjevereniging Leersum 
bestaat er een verwerkersovereenkomst met de Rabobank voor het incasseren van de 
donatie/contributie. 
 
Voor de verwerking van beeldmateriaal hanteert Oranjevereniging Leersum onderstaand 
protocol. 
 
 
  



Protocol gebruik beeldmateriaal  
Oranjevereniging Leersum hanteert een protocol voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals 
foto’s en video’s op haar website en op sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook.  
In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan Oranjevereniging Leersum zich houdt als het 
gaat om beeldmateriaal van onze leden en andere betrokkenen. 

- Oranjevereniging Leersum beheert de inhoud van website: 
www.oranjeverenigingleersum.nl Hosting van deze website is in handen van 
Hosting2Go. 

- De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging en de 
evenementen die Oranjevereniging Leersum organiseert. Deze informatie is bestemd 
voor donateurs/leden, sponsors, externe contacten en belangstellenden. 

- Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij 
Oranjevereniging Leersum. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of 
gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te 
verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de 
vereniging. 

- Alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, zijn in principe 
openbaar. Als aanwezige bij deze activiteiten, gaat u ermee akkoord dat door alle 
andere aanwezigen foto- en video-opnames gemaakt kunnen worden. Eventuele 
aanwezige pers dient vanuit de eigen verantwoordelijkheid om uw toestemming te 
vragen voor publicatie. 

- Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen 
website dan wel op onze eigen Facebookpagina of andere social media, wordt vooraf 
geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. 

- Er worden geen foto’s van individuele personen geplaatst op de website van 
Oranjevereniging Leersum, als de betreffende persoon hiertegen bezwaar heeft 
gemaakt. Over het algemeen worden alleen foto’s geplaatst die een sfeerbeeld tonen 
en waarop meerdere aanwezigen gezamenlijk te zien zijn. 

- Achternamen worden alleen bij een foto geplaatst als de persoon/personen een 
functie bekleedt bij Oranjevereniging Leersum, zoals leden van het bestuur. Als de 
betreffende persoon het hiermee niet eens is, wordt de achternaam alsnog 
verwijderd. 

- Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene 
met een functie voor Oranjevereniging Leersum, zoals leden van bestuur. 

- Personen die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dienen dit 
schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Gepubliceerde foto’s waartegen 
bezwaar wordt gemaakt zullen zo snel mogelijk worden verwijderd van alle door 
Oranjevereniging Leersum beheerde publicatiekanalen.  

- Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de website van Oranjevereniging Leersum, 
de Facebookpagina en andere eigen sociale media. 

 
Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 
Gegevens gerelateerd aan het donateur-/lidmaatschap worden na beëindiging van het 
donateur-/lidmaatschap maximaal 1 jaar bewaard. Daarna worden zowel digitale als 
papieren gegevens permanent verwijderd. 
Oranjevereniging Leersum gebruikt persoonsgegevens van ex-leden op geen enkele andere 
wijze voor communicatie of werving. 
 
Cookies e.d. op de website 
Oranjevereniging Leersum verzamelt niet actief gegevens van gebruikers via haar website. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  



Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Oranjevereniging Leersum. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou 
verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, 
te sturen. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Oranjevereniging Leersum via het 
contactformulier op onze website.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou hierna 
om een kopie van je identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
Oranjevereniging Leersum wil haar leden zo goed mogelijk van dienst zijn. De door ons 
verwerkte persoonsgegevens zijn minimaal benodigd om je als lid te kunnen registreren. Een 
verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens zal dan ook worden gezien als een 
verzoek je lidmaatschap op te zeggen. Hiervoor nemen we uiteraard contact met je op. 
 
Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht? 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging 
Leersum kan je contact opnemen met de penningmeester via het contactformulier op onze 
website. 
Oranjevereniging Leersum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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 
 
Wijzigingen privacy beleid 
Oranjevereniging Leersum streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt 
zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de 
website van Oranjevereniging Leersum is altijd het meest recente statement beschikbaar.  
 
Contact 
Oranjevereniging Leersum is te bereiken via onderstaande contactgegevens: 
 
Oranjevereniging Leersum (KVK-nummer: 40476205) 
http://oranjeverenigingleersum.nl/contact/  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
http://oranjeverenigingleersum.nl/contact/

