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Privacyverklaring Vereniging Sancho 

Inleiding 
Dit is de privacyverklaring van Vereniging Sancho. In deze verklaring staat hoe wij omgaan met de 
persoonsgegevens die we van onze forumleden en clubleden ontvangen. Vereniging Sancho voldoet 
aan de vereisten die de AVG (Algemene Verordening Gegevens). 
 
Verzamelde persoonsgegevens 
Vereniging Sancho maakt gebruik van een forum waar personen na aanmelding toegang tot krijgen. 
Vereniging Sancho heeft ook een besloten forumdeel dat alleen toegankelijk is voor clubleden van 
Verenging Sancho.  
De gegevensvastlegging voor het forumlidmaatschap en het clublidmaatschap  is verschillend en de 
verschillende lidmaatschappen worden daarom separaat benoemd in deze verklaring. 
 
 
Platform PHPBB forum 
Om toegang te krijgen tot ons forum moet een persoon zich registreren. 
Wij leggen  van al onze forumleden de volgende persoonsgegevens vast: 

 E-mailadres 

Deze gegevens gebruiken wij voor: 

 Het automatisch versturen van berichten die het gebruik van het forum betreffen 
(activeringslink, link om het wachtwoord te resetten, melding van de ontvangst van een 
privébericht, etc.). 

Vereniging 
Om deel te kunnen nemen aan verenigingsactiviteiten en toegang te krijgen tot het verenigingsdeel 
van ons forum moet een persoon zich registreren als clublid.  
Wij leggen van al onze clubleden de volgende persoonsgegevens vast: 

 Naam en adresgegevens; 
 E-mailadres 

Deze gegevens gebruiken wij voor: 

 Het factureren van het lidmaatschap; 
 Het doen van mededelingen die het clublidmaatschap van de vereniging betreffen; 
 Het communiceren over activiteiten van de vereniging, wanneer je je voor die activiteit hebt 

aangemeld.; 
 Opslag ten behoeve van statistieken. 

 
Toegang tot de persoonsgegevens 
De persoonsgegevens van forumleden en clubleden worden opgeslagen op de server van een 
hostingbedrijf. Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van de gegevens. Dagelijks wordt de oudst 
beschikbare back-up overschreven, zodat er altijd van 7 dagen een back-up beschikbaar is.  
Met het hostingbedrijf is een verwerkersovereenkomst gesloten.  
 
  



 

PRIVACYVERKLARING VERENIGING SANCHO   PAGINA 2 VAN 2 
WWW.VERENIGINGSANCHO.NL  VERSIE 1.0     DD 2018-05-17 

De persoonsgegevens bevinden zich op een afgesloten deel van het forum. Dit deel van het forum is 
alleen toegankelijk voor leden die tot de groep ‘bestuur’ behoren. Zodra iemand aftreedt als 
bestuurslid, worden de toegangsrechten gewijzigd en heeft deze persoon geen toegang meer tot het 
gedeelte van het forum waarop de persoonsgegevens zich bevinden. 
 
Sancho deelt incidenteel specifieke persoonsgegevens van leden die zich inschrijven voor activiteiten. 
indien dit voor de verenigingsactiviteit noodzakelijk is en/of wettelijk verplicht is.  
Bij inschrijving voor een activiteit wordt vermeld welke gegevens met welke partij gedeeld zullen 
worden. De persoon kan zich alleen inschrijvingen als er expliciet akkoord gegeven wordt voor het 
delen van deze gegevens. 
Te denken valt aan het delen van een nachtregister met een locatie-eigenaar indien er een 
overnachting is inbegrepen bij een activiteit of het delen van de forumnaam en voornaam van alle 
deelnemers van een activiteit zodat deelnemers weten wie er deelneemt aan een activiteit.  
 
Bewaartermijn 
Wij bewaren onze financiële gegevens (waaronder de verzonden facturen inclusief forumnaam, voor- 
en achternaam, adres en e-mailadres) conform de wettelijke verplichting zeven jaar. 
 
De ledenlijst van Vereniging Sancho wordt regelmatig (ten minste maandelijks) bijgewerkt.  
Na opzegging van het lidmaatschap worden adresgegevens van het clublid  aan het eind van de 
lidmaatschapsperiode uit de administratie van dat jaar verwijderd. Wij bewaren de forumnaam en 
naam van het clublid nog twee jaar. Dit doen wij in verband met statistieken, zodat wij onze leden op 
de algemene ledenvergadering kunnen informeren over het ledenverloop. De bewaarde gegevens 
worden enkel voor dat doel gebruikt.  
 
De persoonsgegevens die wij verzamelen ten behoeve van activiteiten worden uiterlijk twee 
maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden verwijderd uit de verenigingsadministratie. 
 
Inzagerecht en recht op vergetelheid 
Clubleden en forumleden mogen de gegevens die bij Sancho geregistreerd zijn te allen tijde 
opvragen. Tevens hebben zij ‘recht op vergetelheid’. Dit betekent dat je ons altijd kunt vragen om 
jouw gegevens te verwijderen uit de ledenadministratie en/of het forum.  
Een verzoek daartoe kun je richten aan bestuur@verenigingsancho.nl.  
 
Let op: het verwijderen van je gegevens betekent automatisch ook het einde van je forum- en/of 
clublidmaatschap. De gegevens die in de back-up van het forum zijn opgenomen worden zijn na 
verwijdering nog maximaal 7 * 24 uur toegankelijk. Iedere 24 uur wordt een nieuwe back-up 
gemaakt, waarbij de oudste back-up wordt overschreden.  
 
Minderjarigen 
Vereniging Sancho heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger 
dan 16 jaar.  
 
Contactgegevens 
Je kunt contact opnemen met Vereniging Sancho via het e-mailadres bestuur@verenigingsancho.nl.  
Vereniging Sancho is statutair gevestigd op het adres Zeyster Zand 18 in Zeist.  
 
Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan aan wijziging onderhevig zijn De meest recente privacyverklaring is te 
vinden op www.verenigingsancho.nl.  


