Eijsden, 22 mei 2018.
Betreft: Europesche nieuwe wetgeving Privacy
Beste Wielervrienden,
Onlangs ontvingen de bestuursleden van onze fietsclub een berichtgeving van de NTFU inzake de
nieuwe Europesche Wetgeving Privacy, welke op 25 mei 2018 ingaat.
De nieuwe wet heeft betrekking op de privacybescherming van leden, aangesloten bij o.a.
verenigingen.
De provincie Limburg biedt via het Huis voor de Sport Limburg een stappenplan aan om te voldoen aan
deze nieuwe AVG-wetgeving (Algemene Verordeningen Gegevensbescherming).
Hier zijn we nu druk mee aan de slag:
•
•
•
•
•

Zo is onze ledenlijst al afgeschermd voor derden via jouw persoonlijke inlogcode. Wij voldoen
aan de criteria van privacy persoonsgegevens (NAW, geboortedatum, mailadres en
telefoonnummer) van de leden.
Bovenstaande persoonsgegevens delen wij uitsluitend met de NTFU en niet met andere
instanties/organisaties
Onze website is aangepast met een extra beveiliging: => slotje “veilig”
https://www.wielervriendeneijsden.nl/
We hebben als Wielervrienden Eijsden geen eigen account meer op facebook.
Verder zullen we onze website nog “fine-tunen” en diverse privacygevoelige items niet meer
openbaar zetten, maar plaatsen achter de “inlogcode”, alleen toegankelijk voor leden. Hiervoor
zullen we Marco Poismans (onze Webdesigner) benaderen.

We verwachten/vragen van jullie:
•
•

Zorgvuldig en discreet om te gaan met de gegevens van ons ledenbestand en deze uitsluitend
persoonlijk te gebruiken. Het is niet toegestaan om deze aan derden te verstrekken.
Mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens in onze ledenlijst te laten wijzigen, indien
wenselijk. Laat het dan weten via de secretaris.

Aansprakelijkheid:
•

Als bestuur van TC Wielervrienden Eijsden zijn wij niet aansprakelijk voor publicaties, foto’s,
beelden e.d. van onze vereniging, die leden plaatsen op social media: zoals WhatsApp, Strava,
Facebook, Twitter, Instagram.

Leden die meer informatie over de nieuwe Europesche Wetgeving Privacy wensen, verwijzen wij graag
naar de info op de website van Huis voor Sport Limburg en/ of de NTFU-website.
Wij vertrouwen erop dat wij jullie hiermee voldoende hebben geïnformeerd en staan uiteraard open
voor vragen of opmerkingen. Contactadres: secretaris@wielervriendeneijsden.nl

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Wielervrienden Eijsden

