
Privacybeleid van Stichting Schuiteman Accountants Wandelactiviteiten. 
 

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Schuiteman Accountants Wandelactiviteiten 

omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de 

gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen 

is geregeld.  

Ook is het privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven 

hoe het privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting 

van doen hebben.  
De Stichting Schuiteman Accountants wandelactiviteiten hanteert het volgende systeem voor de 
vastlegging van persoonsgegevens van leden:  
 
Het betreft een Excel-bestand met daarin de volgende gegevens: 

-Relatienummer KWBN   
-Voornaam, 

-Voorvoegsel, 

-Achternaam, 

-Adres, 

-Postcode,  

-Woonplaats, 

-Telefoonnummer 

-Mobiel nummer 

-Emailadres, 

- Geboortedatum, 

-Datum ingang lidmaatschap  

 

-Emailadres: (Alle correspondentie met de leden over de verenigingsactiviteiten en het 

lidmaatschap wordt per mail verstuurd. Mail wordt altijd verzonden vanuit de BCC positie.) 

-Geboortedatum: (Wij vragen toestemming om de geboortedatum op te nemen in onze 

administratie om onze donateurs te feliciteren met hun verjaardag.) 

-Telefoonnummer: (Wij vragen toestemming om het telefoonnummer op te nemen in onze 

administratie om de te benaderen voor afspraken i.v.m. wandeltochten en vervoer.) 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Privacyverklaring: 
 
Stichting Schuiteman Accountants Wandelactiviteiten legt gegevens vast zoals naam, adres, 

woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het 

lidmaatschap. 

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting 

uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de 

verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende 

verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door 

onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.  

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen.  

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.  

U kunt zich te allen tijde afmelden als lidmaat.  

Dat kan per mail of telefoon uiterlijk op 30 september voorafgaande aan het jaar beëindiging. 

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.  

 
Stichting Schuiteman Accountants Wandelactiviteiten zorgt voor een goede en passende beveiliging 
(zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Beleid rondom continuïteit. 
 
De spreadsheet ledenadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij de secretaris. 

Dit bestand wordt jaarlijks aangepast en verzonden aan alle leden. 
 
 
 
Meldplicht datalekken  

In Nederland bestond de meldplicht al voor een serieus datalek. Komen op één of andere 

manier alle persoonsgegevens straat te liggen, dan wordt dat gemeld bij Autoriteit 

Persoonsgegevens.  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken 
 
 
Verantwoordelijk voor de privacytaak is de voorzitter, tezamen met de penningmeester. 
 
 
 
 

SSL-certificaat  

Bovendien dient uw website te zijn voorzien van een SSL-certificaat. Gegevens worden dan 

versleuteld verzonden. Een ‘veilige website herkent u aan het slotje en https:// in het website-

adres in plaats van http://  

De aanmeldprocedure via de website kunt u vastleggen in het dossier.  
Vermeld in uw dossier dat uw website voorzien is van een SSL-certificaat. 
 
 

Foto’s  

Voor het publiceren van herkenbare foto’s met naam en toenaam wordt toestemming 

gevraagd.  
Foto’s die in een openbare ruimte/openbare gelegenheid gemaakt zijn kunnen redelijkerwijze 
worden gepubliceerd, tenzij iemand expliciet heeft aangegeven niet op de foto te willen. 


