“Privacy statement”:
Veiligheid van de persoonlijke gegevens van de leden van Naturistenvereniging De
Maasplassen in Maastricht
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De overheid legt volgens de AVG wetgeving (AVG staat voor Algemene Verordening
Gegevensbescherming) aan onze vereniging een zorgplicht op m.b.t. de persoonlijke
gegevens van de leden. Heel begrijpelijk en onze vereniging wilt daar graag gehoor
aan geven.
Ten behoeve van de administratie leggen wij de gegevens van elk lid vast in een z.g.
ledenbestand. Hierin worden zaken opgenomen, zoals naam, adres, geboortedatum,
email-adres.
Dit ledenbestand en de daarvan afgeleide contactpersonenlijst in de email box van de
vereniging (demaasplassen@gmail.com) is alleen ter beschikking van degenen die
voor de vereniging de administratie verzorgen. De betreffende personen worden door
de vereniging gewezen op hun plichten.
Het is verboden om foto’s of films van de recreanten te maken op ons terrein. Dit is
vastgelegd via ons huishoudelijk reglement en via stickers op het terrein.
Er worden geen foto’s of films van de recreanten getoond op onze website. De
middels een wachtwoord afgeschermde ledenpagina vormt hierop een uitzondering,
maar ook hier worden geen naaktfoto’s of films geplaatst.
Om de leden bewust te maken van genoemde gegevensbescherming volgt de
vereniging de volgende maatregelen:
o Vermelding op de inschrijf-pagina op onze website en vermelding op de
papieren inschrijf-formulieren:
▪ Conform de AVG wetgeving zullen uw persoonlijke gegevens met de
nodige zorg discreet worden behandeld. Niets van uw gegevens wordt
openbaar gemaakt. U geeft bij deze toestemming voor discrete
verwerking van uw gegevens.
o Bij de start van elk nieuw verenigingsjaar worden alle leden geinformeerd via
de uitnodigingbrief voor de ledenvergadering.
o De AVG verklaring staat te lezen op de homepagina van onze website.
Bij het verzenden van mededelingen aan onze leden via de email worden de adressen
verzonden via BCC, zodat de andere leden niet in staat zijn om deze gegevens te
bekijken.
Aan mensen die in het verleden de administratie van onze vereniging verzorgd
hebben, wordt het verzoek gericht om alle (oude) gegevens m.b.t. deze administratie te
wissen.
De leden kunnen ten allen tijde hun gegevens wijzigen via onderstaand email adres.

.
Naturistenvereniging De Maasplassen, Maastricht.
Vanaf november 1982 geregisteerd via de Kamer van Koophandel, onder
registratienummer 40204543
Bereikbaar via email: demaasplassen@gmail.com

