
Privacyverklaring Maasrunners 
Conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
 
Deze Privacyverklaring is gebaseerd op de aanpak van de Stichting AVG voor verenigingen. 
 
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de 
meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.  
 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie 
en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  
 

• Verantwoordelijken: Simone Koster, Peter Gorissen 
• E-mail: privacy@maasrunners.nl 

 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van 
de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen 
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

1 Persoonsgegevens die opgeslagen worden 
 
• Naam/ voorletters/ tussenvoegsel  
• Adres 
• Postcode 
• Plaats 
• Land 
• Woonplaats 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Geboorteplaats 
• Lidmaatschapsnummer 
• Wedstrijdnummer/startnummer 
• Sportspecifieke diploma’s  
• Kledingmaat t.b.v. kledingacties  

2 Doelen waarvoor informatie geregistreerd moet worden  
 
(N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres)  
 

2.1 Lidmaatschap  
 
Gegevens worden verzameld met een webformulier en bijgehouden in een Excel bestand. Leden kunnen ook voorkomen 
op foto's en toelichtingen op de website of op de Facebookpagina. Er is een aanwezigheidsregistratie voor de trainingen.  
 

• Persoonsgegevens: NAWTE + geboortedatum 

• Overeenkomst: Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);  

• Verwerkingen: Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor 
bijeenkomsten;  

• Verwerking door wie: ledenadministratie;  

• Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale 
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).  

 
 



2.2 Aanmelden voor nieuwsbrief  
 
Voor een onregelmatige nieuwsbrief of ledenhoek van en voor de leden wordt het e-mailadres gebruikt.  
 

• Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres; 

• Overeenkomst: Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website); 

• Verwerkingen: Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven 

• Verwerking door wie: secretaris 

• Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is.  

 

2.3 Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerden  
 
Donateurs, sponsors van de Mescherbergloop e.d worden mondeling benaderd of met e-mail. 
 

• Persoonsgegevens: NAWTE; 

• Overeenkomst: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn; 

• Verwerkingen: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten; 

• Verwerking door wie: relatiebeheerder;  

• Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.  

 

2.4 Medewerkersfoto’s op de website  
 
Vrijwilligers, te weten bestuur en trainers worden vermeld op de website.  
 

• Persoonsgegevens: Naam + foto 

• Overeenkomst: impliciete afspraak die hoort bij de functie; 

• Verwerkingen: Medewerkersfoto’s op website; 

• Verwerking door wie: beheerder website 

• Bewaartermijn: Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto's verwijderd nadat een persoon uit dienst 
treedt. 

 

2.5 Vrijwilligers  
 
Er is een lijst van e-mailadressen van vrijwilligers.  
 

• Persoonsgegevens: NAWTE; 

• Overeenkomst: Vrijwilligersovereenkomst; 

• Verwerkingen: Informatieverstrekking; 

• Verwerking door wie: relatie beheerder, secretaris 

• Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale 
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).  

 

2.6 Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)  
 
Deelnemers aan de Mescherbergloop krijgen een reminder voor de komende loop. 
 

• Persoonsgegevens: NAWTE;  

• Overeenkomst: Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijving;  

• Verwerkingen: Digitaal toesturen van informatie over de vereniging en/of producten/diensten;  

• Verwerking door wie: medewerker Mescherbergloop 

• Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar 
diensten/producten.  

 
 

2.7 Organisatie wedstrijd, bijvoorbeeld de Mescherbergloop  
 



De toegang tot het wedstrijdparcours is openbaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foto's, film of verslagen door derden 
waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt. 
 

• Persoonsgegevens: NAWTE, startnummer 

• Overeenkomst: Digitale toestemming bij aanmelding 

• Verwerkingen: registratie ten behoeve van deelname aan wedstrijd, foto's en video's, gebruik door omroeper, 

• tijdmeting en publicatie van de namen met tijden en beeldmateriaal. 

• Verwerking door wie: vrijwilligers Mescherbergloop 

• Bewaartermijn: 2 jaar na het kalenderjaar van aanmelding 

3 Privacy policy vindbaar, verwijzing in documenten.  
 
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging. 

 
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.)  
waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.  

4 Werken met verwerkersovereenkomst 
 
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze 
hebben gekregen.  

 
Zo hebben wij overeenkomsten met Sportlink voor de gegevensuitwisseling met de atletiekbond en met inschrijven.nl voor 
de inschrijvingen van de Mescherbergloop. De overeenkomsten zijn soms vervat in gebruiksbepalingen.  

5 Digitale dataopslag 
 

5.1 Software up-to-date 
 
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij 
zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te 
installeren.  
 

5.2 Data back-up.  
 
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.  
 

5.3 Pas op met opslaan van persoonsgegevens buiten de EU.  
 
Wij als vereniging verklaren dat wij persoonsgegevens opslaan bij partijen die gevestigd zijn binnen de EU of in een als veilig 
aangemerkt land.  
 

5.4 Cookies 
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw 
computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het 
bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd 
kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij 
cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers wordt bekeken. 
 
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. 
Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische 
cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy 
Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer 



informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw 
browser. 

6 Toegankelijkheid 
 
In onze vereniging hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging.  
 
Wij als vereniging hebben circa 15 personen geautoriseerd om de persoonsgegevens van de vereniging in te zien en te 
verwerken indien dit nodig is voor de uitoefening van hun functie.  

 
Wij als vereniging hebben van circa 120 personen die lid zijn van de vereniging de persoonsgegevens geregistreerd. 
Bovendien zijn de persoonsgegevens geregistreerd van deelnemers aan en vrijwilligers van de Mescherbergloop. 

7 Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
 
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen 
zijn, verlopen is of de toestemming is ingetrokken. De secretaris ziet daar op toe, ook bij de organisatie van wedstrijden. 
 
We hanteren een bewaartermijn van 2 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.  
 
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te 
laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw 
gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de 
betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

8 Beveiliging 
 

8.1 Genomen beveiligingsmaatregelen 
 
Wij hebben volgende beveiligingsmaatregelen genomen:  

 
• Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord 

• Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord 

• Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning 

• Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord 

• Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS 

• Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens 

• Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen 
 

8.2 Toegangsbeveiliging.  
 
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam 
en een wachtwoord. Er zijn geen zeer bijzondere persoonsgegevens waardoor een dubbele autorisatie niet nodig is. 
 

8.3 Papieren documenten en beveiliging 
 
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.  

9 Toestemming voor direct marketing.  
 
Wij als verenigingen vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.  
 
Oud deelnemers aan de Mescherbergloop en Run4Fun krijgen een herinnering bij een nieuwe editie  



10 Toestemming bij kinderen.  
 
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke 
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

11 Ondertekening.  
 
Aldus verklaard door:  
Naam vereniging: A.V. Maasrunners 
Datum: 28 augustus 2019 
 
 
Naam persoon:   S.E.J. Koster, secretaris    V.G. Rienstra 
 
 
 
 
 
Plaats:    ’s-Gravenvoeren    Eijsden 

 
 

 
 


