
Privacyverklaring van de Christelijke Caravanclub

De Christelijke Caravanclub (CCC) is een vereniging van leden met een christelijke 
levensovertuiging. De CCC organiseert voor haar leden reizen en kampen met caravan en
camper. Voor het bevorderen van de onderlinge contacten organiseren we twee keer per 
jaar een clubkamp en gebruiken we het contactblad ”De Wegwijzer’’. Daarnaast versturen 
we mededelingen via e-mail naar onze leden. Via een afgeschermd deel gebruiken we 
onze website als informatiemedium voor onze leden. Met onze website 
www.chrcaravanclub.nl willen we eveneens bekendheid geven aan onze vereniging.

Bij al deze genoemde activiteiten verzamelen wij privacygevoelige informatie, ook wel 
persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over uw persoon 
zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd, maar ook geboortedatum, e-mailadres, foto's, 
video's, kerkelijke gezindte enz. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We 
geven aan welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. We 
leggen ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het 
belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden aan deze verklaring zorgvuldig 
te lezen.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij 
ons aan de eisen van de privacywetgeving. 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Afhankelijk van de diverse doeleinden gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
◦ naam en voornamen
◦ adresgegevens
◦ telefoonnummer / GSM
◦ e-mailadres
◦ geslacht
◦ geboortedatum
◦ kerkelijke gezindte
◦ uitgeoefend beroep
◦ lidmaatschapsnummer
◦ herkenbare foto's en video's
◦ gehuwd/alleenstaand 
◦ verminderde mobiliteit
◦ nummer en geldigheidsdatum paspoort / identiteitsbewijs
◦ nummer en geldigheidsdatum rijbewijs
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Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden en activiteiten:

 bij het beoordelen van de aanvraag en het inschrijven als lidmaat;

 voor administratieve doeleinden;

 voor plaatsing op een leden- en donateurslijst voor de onderlinge contacten;

 voor de deelname aan een reis of kamp;

 voor deelname aan voor- of najaarsclubkampen;

 voor de redactie en het verzenden van het contactblad De Wegwijzer;

 voor het versturen van digitale berichten;

 voor plaatsing op onze website (naam, adres en tel.nr. alleen op het afgeschermde 
deel).

Verstrekking aan derden

Wij geven uw gegevens alleen door aan derden, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering 
van onze doelstelling, bijvoorbeeld voor het maken van reizen en het houden van 
clubkampen, bijvoorbeeld de boeking van campings, veerdiensten of busreizen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er door middel van een 
verwerkingsovereenkomst voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet 
meer nodig zijn. 
Campings, veerbootrederijen enz. vallen hier niet onder, deze organisaties zijn zelf 
verantwoordelijk voor de privacybescherming van uw gegevens.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, 
tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Bewaren en beveiligen van gegevens

De CCC zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als bewaartermijn van uw persoons-
gegevens hanteren wij maximaal twee jaar na einde lidmaatschap of donateurschap. 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen;

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 
fysieke of technische incidenten; 

 Leden die vanwege de uitvoering van hun taak bekend zijn met (een deel van) uw 
persoonsgegevens, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met de secretaris van de CCC.
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Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen kunt u 
een verzoek indienen bij de secretaris van de CCC. Ook als u bezwaar wilt maken tegen 
de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt eveneens met hem / haar 
contact opnemen. 

Wijzigingen privacybeleid 

De CCC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. 

d.d. augustus 2018
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