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Stichting Rotaryclub Sassenheim en de stichting Community Service van Rotaryclub 

Sassenheim, hierna te noemen de stichtingen, verwerken persoonsgegevens. In dit privacy 

statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 

persoonsgegevens door  de stichtingen 

  

Een gedetailleerde beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens ligt vast in het 

register van verwerkingsactiviteiten en de bijbehorende gegevensmatrix. Deze zijn 

gepubliceerd op de website van Stichting Rotary Club Sassenheim www.rotary-sassenheim.nl 

 

 

De stichtingen streven ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de 

verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.  

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, 

(mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar 

een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen 

die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.  

 

Persoonsgegevens verdienen bescherming 

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende 

mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op 

grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van 

persoonsgegevens. Dat geldt ook voor de stichtingen. Met ingang van 25 mei 2018 is een 

nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is 

Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens 

vervangt. In dit privacy statement geven wij aan hoe de stichtingen voldoen aan de 

wetgeving.  

 

Van wie verwerken de stichtingen persoonsgegevens? 

De stichtingen verwerken persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een 

relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van: 

• Leden,  

• Deelnemers aan dan wel geïnteresseerden in de activiteiten van de stichtingen; 

• Sponsoren;  

• Organisaties en/of personen aan wie de stichtingen schenkingen doen. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

De secretaris van de Stichting Rotary Club Sassenheim verwerkt de persoonsgegevens van de 

leden. De penningmeester van de stichtingen alsmede de leden van de betreffende 

organisatiecommissies verwerken de persoonsgegevens van de deelnemers aan dan wel 

geïnteresseerden in de activiteiten van de stichtingen en van sponsoren en organisaties aan 

wie de stichtingen schenkingen doen.  

 

http://www.rotary-sassenheim.nl/
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Waarvoor verwerken de stichtingen persoonsgegevens? 

Voor onder andere de ledenadministratie, de financiële administratie, de communicatie met 

de Rotary organisatie in Nederland en in het buitenland, kortom om alle handelingen te 

kunnen verrichten die horen bij een lidmaatschap van een Rotary Club, hebben wij 

persoonsgegevens nodig. Ook om een relatie aan te gaan met derden hebben we 

persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de 

passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie. 

 

De bovenvermelde groepen  willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en 

adresgegevens gebruiken we om contact te onderhouden met hen, om informatie te 

verschaffen over diverse onderwerpen, en voor het toesturen van berichten, uitnodigingen 

voor activiteiten etc. Voor de financiële administratie verwerken wij persoonsgegevens om 

onze relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.  

 

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie. Gegevens aanpassen 

vindt plaats door een berichtje te sturen aan het secretariaat.  

 

Verwerken de stichtingen bijzondere persoonsgegevens? 

Nee, de stichtingen verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere 

persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming 

van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of 

geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor 

het doel van onze stichtingen. De stichtingen dragen er zorg voor dat iedereen die 

persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.  

 

Hoe gaan de stichtingen met persoonsgegevens om? 

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is 

voor gebruik binnen de stichtingen of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons 

ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee 

om dienen te gaan.  

 

Wie kan er bij persoonsgegevens? 

Alleen bestuursleden of clubleden die een strikt omschreven taak hebben, kunnen bij alle 

persoonsgegevens. De leden kunnen alleen bij de persoonsgegevens van de leden. 

 

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen 

De stichtingen wisselen alleen persoonsgegevens van leden uit binnen de Rotary organisatie. 

Indien noodzakelijk voor een correcte uitoefening van de taken en werkzaamheden van de 

stichtingen kunnen op incidentele basis persoonsgegevens verstrekt worden aan andere 

externe partijen, voor bijzonderheden verwijzen wij naar de AVG gegevensmatrix. 

Tijdens door de stichtingen georganiseerde activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden, deze 

foto’s kunnen voor publicitaire doeleinden gebruikt worden. Goedkeuring wordt gegeven 

middels aanmelding voor de betreffende activiteit. 

 

 

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Gegevens gerelateerd aan leden worden onmiddellijk na het beëindigen van het 

lidmaatschap verwijderd. De overige persoonsgegevens worden in beperkte vorm na 

beëindiging van de relatie bewaard, dit om statistische informatie, zoals aantallen over de 

jaren heen, te kunnen genereren. Deze informatie wordt na maximaal twee jaar verwijderd, 
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tenzij wettelijke bepalingen een langere termijn voorschrijven. Voor het bewaren van 

financiële gegevens en de daaraan gerelateerde persoonsgegevens gelden wettelijk bepaalde 

voorschriften.  

 

Web-site  

De stichtingen verzamelen en bewaren niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers 

over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het 

type browser, browser-taal, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn 

bezocht en de duur van de gebruikerssessie (hierbij wordt gebruik gemaakt van Google 

Analytics). De stichtingen verzamelen via een bezoek aan de website geen 

persoonsgegevens.  

Kan ik zien welke gegevens de stichtingen van mij verwerken? 

Elk persoon van de boven omschreven groepen heeft recht op inzage in de gegevens die de 

stichtingen verwerkten. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de stichtingen.  

Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te 

verwijderen. 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de stichtingen kunt 

u terecht bij het secretariaat van de stichtingen. 

Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek dient u contact op te 

nemen met het secretariaat van de club. Het bestuur zal vervolgens aan haar verplichtingen 

c.f. de meldplicht datalekken voldoen. 

 

Wijzigingen privacy beleid 

De stichtingen streven naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behouden zich daarom 

het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website van de 

stichtingen is altijd het meest recente statement beschikbaar.  


