
PRIVACY-STATEMENT 

Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ 

 

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging ‘Trouw aan 

Oranje’ verwerkt van haar leden. 

 

Indien u lid wordt van Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’, een donatie doet, sponsort of zich 

aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan Oranjevereniging ‘Trouw aan 

Oranje’ verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-

statement te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie 

daarvan te bewaren voor uw eigen administratie. 

 

Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk 

en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen 

over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging. 

 

1. Wat zijn persoonsgegevens? 

 

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld 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. 

 

2. Verwerkt de Oranjevereniging ook bijzondere persoonsgegevens? 

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

- Wij verwerken geen bijzondere gegevens 

 

3. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ gebonden aan de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet uitsluitend: de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

4. Verantwoordelijke 

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Oranjevereniging ‘Trouw aan 

Oranje’, gevestigd te Waarder en ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder 

nummer: 40464169. 

 

5. Waarvoor verwerkt Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ persoonsgegevens? 

 



5.1 Leden 

Als u lid wilt worden van Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’, hebben wij persoonsgegevens nodig. 

Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid. Als u eenmaal een 

relatie van Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ bent, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij 

gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te 

informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap, maar ook als u een vraag stelt, verwerken 

wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

 

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a) voor- en achternaam 

b) adresgegevens 

c) geboortedatum 

d) telefoonnummer 

e) e-mailadres 

 

5.2 Vrijwilligers 

Als u vrijwilliger wilt worden van Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’, hebben wij persoonsgegevens 

nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen wij u op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger.  

Als u eenmaal een relatie van Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ bent, dan willen wij u goed van 

dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te 

onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het vrijwilligerswerk, maar ook als u 

een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

 

In het kader van uw vrijwilligerswerk worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a) voor- en achternaam 

b) adresgegevens 

c) telefoonnummer 

d) e-mailadres 

 

5.3 Sponsoren 

Ten behoeve van de sponsoring aan Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ worden in het kader van 

het contact en de uitvoering aan de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Als u eenmaal een 

relatie van Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ bent, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij 

gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te 

informeren over gerelateerde zaken van het sponsorschap, maar ook als u een vraag stelt, verwerken 

wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

 

In het kader van uw sponsoring worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a) voor- en achternaam 

b) adresgegevens 

c) telefoonnummer 

d) e-mailadres 

 

5.4 Doeleinden 

 



Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ verwerkt de in sub 5.1 genoemde persoonsgegevens voor de 

volgende doeleinden: 

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het 

lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde 

informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, 

b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen 

en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde 

diensten en activiteiten;  

 

Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ verwerkt de in sub 5.2 genoemde persoonsgegevens voor de 

volgende doeleinden: 

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het 

vrijwilligerswerk voor de Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ en de eventuele opzegging daarvan, 

voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u 

verkregen informatie, 

 

Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ verwerkt de in sub 5.3 genoemde persoonsgegevens voor de 

volgende doeleinden: 

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het 

sponsorschap voor de Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ en de eventuele opzegging daarvan, voor 

de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen 

informatie, 

 

6. Bewaartermijnen 

 

Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur 

van uw lidmaatschap, vrijwilligerswerk of sponsoring tot maximaal zeven jaar na afloop hiervan. 

Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ 

de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op 

grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In 

dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke 

bewaartermijn bewaard blijven. 

 

7. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers  

7.1 Beveiligingsmaatregelen 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ passende 

technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens 

beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 

vernietiging of beschadiging.  

7.2 Verwerkers 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ gebruik 

van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de 

persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’. Met de 

verwerkers heeft Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ een verwerkersovereenkomst gesloten 



waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming na te leven. Via het secretariaat kan een lijst worden opgevraagd van onze 

verwerkers. 

 

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

 

8.1 Inzagerecht 

Via het secretariaat kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, 

te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ zal uw verzoek steeds onverwijld 

in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, 

informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Oranjevereniging ‘Trouw aan 

Oranje’ uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  

 

8.2 Bezwaar 

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in 

artikel 5, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat. Oranjevereniging ‘Trouw aan 

Oranje’ zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de 

betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting 

genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal 

Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ u hiervan op de hoogte brengen. 

 

8.3 Klacht  

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ uw 

persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het 

secretariaat. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht 

om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 

 

8.4 Vragen 

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan het 

secretariaat via e-mailadres: info@oranjeverenigingwaarder.nl. 

 

9. Wijzigingen 

 

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website 

www.oranjeverenigingwaarder.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy 

statement te bekijken. 

 

  



Disclaimer Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ 

Op het gebruik van deze website (www.oranjeverenigingwaarder.nl) zijn onderstaande 

gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht 

kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Wijzigingen 

onder voorbehoud. 

Gebruik van informatie 

De Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele 

informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 

samengesteld, staat Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ niet in voor de volledigheid, juistheid of 

actualiteit van de informatie.  

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Oranjevereniging ‘Trouw aan 

Oranje’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de 

informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder 

meer een relatie tussen Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ en de gebruiker van de website 

ontstaan. 

E-mail 

Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden 

ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de 

veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden 

veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Oranjevereniging 

‘Trouw aan Oranje’ te corresponderen, accepteert u dit risico. 

Hyperlinks 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Oranjevereniging ‘Trouw aan 

Oranje’ heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de 

beschikbaarheid of inhoud daarvan. Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ aanvaardt dan ook geen 

aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle publicaties en uitingen van Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ zijn beschermd door 

auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet 

commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook 

verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder 

dat Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

 

Waarder, 26 september 2018 


