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DTC de Mol Privacyverklaring 

Conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

DTC de Mol verwerkt persoonsgegevens conform de AVG. Dit is een Europese wet om de privacy van 

Europese burgers te beschermen. Het betreft alle bedrijven en organisaties die werken met gegevens 

van Europese burgers. Dat wil zeggen dat leden en bezoekers van de website de rechten hebben 

zoals in deze wet genoemd. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Eindverantwoordelijke: Voorzitter G. van Asch. 

Verwerker ledenadministratie: D.F. Harder. 

Penningmeester: J.A. van Gemert. 

Webcommissie:  G.J. van den Bogerd, D.F. Harder, E.G.J. de Waal. 

 

Verstrekking aan derden 

DTC de Mol vertrekt uw gegevens niet aan derden. Wel zenden we de gegevens van de leden naar: 

- NAW gegevens aan de drukker van Toernieuws. 

- In het register met een * gemarkeerde gegevens aan de NTFU. 

 

Ledenadministratie en opslag in de database daarvan 

De ledenadministratie is ondergebracht in de website. Er is een getekende verwerkingsovereenkomst 

tussen DTC de Mol en Hetzner Online GmbH.  

 

Financiële administratie en opslag in de database daarvan 

Deze administratie is ondergebracht bij i-Boekhouden.nl. Hierin zijn geen persoonsgegevens 

opgenomen. 

 

Website en opslag in de database daarvan 

Volgen van bezoekers 

DTC de Mol gebruikt op de eigen website(s) geen mechanismen voor het volgen of identificeren  van 

bezoekers. De enige cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies', die de website 
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gebruikersvriendelijker maken. Ze worden automatisch verwijderd na het bezoek. 

Van ingelogde leden wordt de datum/tijd van het laatste bezoek vastgelegd. 

Beveiliging 

Alle verbindingen met de webserver (bezoekers en beheerders) zijn versleuteld. 

Van de bestanden worden automatisch periodieke back-ups gemaakt.  

Toegang tot de gegevens is steeds beveiligd met wachtwoorden. 

De gegevens worden verwerkt vanaf beveiligde PC’s. Deze beveiliging bestaat uit wachtwoorden, 

virusscanners, up-to-date houden van het gehele systeem. 

Geheimhoudingsplicht 

Bestuursleden, verwerkers en personen die toegang hebben tot bepaalde informatie (zie de 

opsomming hieronder) zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.  
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Verwerkingsregister DTC De Mol 

Gegeven Doel  Bewaartijd Toegang Opmerkingen 
Ledenadministratie     

Voornaam 
Mogelijk maken uitvoering 
te geven aan lidmaatschap 

3 kalender jaren na 
opzegging van het 
lidmaatschap 

Bestuur, verwerker leden- 
administratie, webcommissie 

* 

Voorletter(s), roepnaam Idem Idem Idem, +, ** *, # 

Achternaam Idem Idem Idem, +, ** *, # 

Straat, huisnummer Idem Idem Idem, +, ** * 

Postode, woonplaats Idem Idem Idem, +, ** * 

NTFU lid nr Idem Idem Idem *, # 

Geboortedatum Idem Idem Idem * 

Email adres Idem Idem Idem, ** * 

Telefoonnummer(s) Idem Idem Idem, ** * 

Datum lid worden Idem Idem Idem * 

Soort lidmaatschap Idem Idem Idem *, # 

Geslacht Idem Idem Idem * 

Ontvangen Toernieuws Idem Idem Idem  

Kwalificaties (AED, EHBO, 
Wegkapitein) met datum 

Idem Idem Idem  

Beschikbaar  voor 
vrijwilligerstaken 

idem Idem idem , ***  

Opzegdatum Idem 
1 kalenderjaar na 
opzegging van het 
lidmaatschap 

Idem * 

Reden opzegging Mogelijke input clubbeleid Idem Idem geanonimiseerd 

   
Wordt gedeeld met: 
+ drukker Toernieuws 
** contactpersoon zieken 

Wordt gedeeld met: 
* NTFU 
# Omni vereniging DSV 
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*** diverse commissies 

Gegeven Doel  Bewaartijd Toegang Opmerkingen 

Tenaamstelling 
bankrekening 

Innen contributie etc. 
Tijdens lidmaatschap 
en 3 jaar na 
opzegging. 

Bestuur, Penningmeester  

IBAN Idem Idem idem  

     

Website   
Webcommissie (toegang tot alle 
hieronder genoemde gegevens)  

 

Ledeninformatie: 
- Naam 
- emailadres 
- NTFU Lidnummer 
- wachtwoord (versleuteld) 

- Mogelijk maken inloggen 
- Persoonlijke informatie 
inzien 
- Versturen nieuwsbrieven 

Tijdens lidmaatschap 
en 3 jaar na 
opzegging 

Leden (eigen informatie)  

Namen commissieleden 
met emailadres, 
telefoonnummer(s) 

- Contact maken met de 
juiste personen over 
specifieke onderwerpen 

Zolang commissie lid 
in functie is 

Leden  

Namen bestuursleden met 
emailadres, 
telefoonnummer(s) 

- Algemene informatie 
Zoals bestuurslid in 
functie is 

Publiek  

Scan resultaten (ruwe 
data) 

- Mogelijk maken club 
competitie 

5 jaar  Individueel lid  

Persoonlijke stand in 
klassement  

- Weergeven deelname aan 
ritten en stand overall 

5 jaar Individueel lid  

Klassement compleet 
- Einduitslag van 
competitiejaar 

5 jaar Leden 
Komt ook in Toernieuws  en 
blijft daarmee zichtbaar 

Geanonimiseerd overzicht 
deelname ritten 

- Statistiek 
- Ter verbetering van aanbod 

5 jaar Leden  
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volgend seizoen 

Gegeven Doel  Bewaartijd Toegang Opmerkingen 

Wegkapiteins, voorrijders 
en chauffeurs van een rit 

- Ter informatie van de 
leden, zichtbare inzet 

5 jaar 
In toerprogramma zichtbaar 
voor leden 

 

Persoonlijke inzet als 
wegkapitein, voorrijder en 
chauffeur 

- Tonen wat men heeft 
bijgedragen aan het goede 
verloop van toer ritten 

5 jaar Individueel lid  

Foto’s - Delen van herinneringen  Onbeperkt Publiek  

Aanmeldformulier: 
-NAW 
- geslacht 
- emailadres 
- telefoonnummer(s) 
- reeds NTFU lid? Via? 

- Inschrijven nieuwe leden 1 jaar 
Ledenadministratie, 
penningmeester, voorzitter 

 

Contactformulier: 
-NAW 
- emailadres 
- telefoonnummer(s) 

- Beantwoorden van vragen 1 jaar secretaris  

Melding zieke leden 
formulier: 
-NAW 
- emailadres 
- telefoonnummer(s) 

- Zieken bezoeken, kaartje of 
bloemetje sturen, etc 

1 jaar Contactpersoon zieke leden  

Mijn Profiel: 
- wat leden zelf willen 
vastleggen en al dan niet 
delen 

- Bevorderen onderling 
contact 

Tijdens lidmaatschap Leden  

 


