
 

1 
 

Register van verwerkingsactiviteiten, versie 4 november 2018 

 

Inhoud verwerkingsregister 

 

1. Algemene gegevens organisatie pag. 1 

2. Betrokkenen van wie gegevens worden bewaard  

3. Doeleinden verwerken persoonsgegevens  

4. Gegevens die in het ledenbestand staan pag. 2 

5. Toegang gegevens 

6. Gegevensverstrekking aan derden 

7. Bewaartermijn pag. 3 

8. Beveiliging 

9. Procedure datalekken 

10. Recht op inzage 

 

1. Algemene gegevens organisatie 

 

- Naam: FC Trappist 

- Adres: Beatrixstraat 32, 1432 HE Aalsmeer 

- Contact: Maaike Vertregt, secretaris 

- Mail: secretaris@fctrappist.nl 

- Functionaris gegevensbescherming: Secretaris FC Trappist, Maaike Vertregt 

 

2. Betrokkenen van wie gegevens worden bewaard 

 

- (Ere)leden 

- Oud-leden 

- Adverteerders en sponsors 

 

3. Doeleinden verwerken persoonsgegevens 

 

- Bijhouden ledenbestand (leden en ereleden); 

- Verspreiden clubblad (digitaal of per post); 

- Innen contributie; 

- Bijhouden klassementen (naam + voornaam); 

- Schrijven van artikelen over de club met hierin namen en evt. beeldmateriaal van 

deelnemers: verslagen op de site, krantenartikelen e.d.; 

- Organiseren van reünies; 

- Bijhouden statistieken samenstelling ledenbestand; 

- Registratie chip- en transpondergegevens (wedstrijduitslagen) ten behoeve van Mylaps; 

- Leden op de hoogte stellen van belangrijke informatie binnen de club; 

- Advertenties plaatsen; 

- Inschrijvingen Amsterdamse Cross Competitie controleren. 

mailto:secretaris@fctrappist.nl


 

2 
 

 

4. Gegevens die in het ledenbestand staan 

 

- Naam; 

- Voornaam; 

- Geslacht; 

- Adres; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Type lidmaatschap (individueel/gezin); 

- Clubblad digitaal of hard copy; 

- Geboortedatum; 

- Lid sinds; 

- Contributie lopende en voorafgaande jaar; 

 

5. Toegang gegevens 

 

- Het bestuur en de webredacteur hebben toegang tot de gegevens van de leden. 

- Het bestuur en de webredacteur gaan vertrouwelijk met deze gegevens om. 

- De secretaris geeft desgevraagd gegevens aan leden. 

- De contactgegevens van de leden worden een maal per jaar in het clubblad gepubliceerd 

(niet in de onlineversie).  

- Wanneer een lid bezwaar heeft tegen het publiek maken van één of meer van de gegevens – 

op naam en voornaam na – dan wordt daaraan gehoor gegeven. 

 

6. Gegevensverstrekking aan derden 

 

FC Trappist geeft geen gegevens aan derden, met een paar uitzonderingen: 

- FC Trappist laat Mylaps wedstrijduitslagen verwerken. FC Trappist heeft een 

verwerkersovereenkomst met Mylaps. Mylaps gebruikt de namen van leden en hun 

wedstrijdgegevens. 

- FC Trappist maakt gebruik van MailChimp voor het versturen van groepsmails en heeft een 

verwerkersovereenkomst met MailChimp. Voor dit doel worden alleen mailadressen 

gebruikt. 

- De website van FC Trappist wordt gehost door DataCT. FC Trappist heefteen 

verwerkersovereenkomst met DataCT. 

- FC Trappist bewaart ledengegevens op Google Drive. 

 

In alle bovenstaande gevallen blijft FC Trappist verantwoordelijk voor de gegevens. 
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7. Bewaartermijn 

 

- De gegevens van de leden worden niet langer dan de wettelijke termijn bewaard in het 

actuele ledenbestand.  

- Gegevens van oud-leden worden langer bewaard in het archief voor historische doeleinden 

en het organiseren van reünies e.d. Deze gegevens zijn alleen voor de secretaris en de 

penningmeester toegankelijk.  

- De namen van de leden blijven op de site zichtbaar in de klassementen van alle jaargangen. 

 

8. Beveiliging 

 

Het ledenbestand is online opgeslagen op google drive. Alleen het bestuur en de wedredactie 

heeft toegang tot deze bestanden. De website is voorzien van een slot. Leden wordt verzocht 

contact op te nemen met de secretaris van FC Trappist wanneer onzorgvuldigheden worden 

opgemerkt of vermoed.  

 

9. Procedure datalekken 

 

FC Trappist houdt zich aan de wettelijke regels omtrent het doorgeven van datalekken. 

 

10. Recht op inzage 

 

Leden van FC Trappist hebben het recht hun gegevens in te zien. Dien hiertoe een verzoek in bij 

de secretaris. 

 


