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Privacyregeling van Probusclub Metamorphose 
 

Probusclub Metamorphose (hierna te noemen: PC Metamorphose) hecht veel waarde aan de 
bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en die van andere relaties. PC 
Metamorphose houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (hierna aangeduid als: AVG). In deze privacyregeling staat beschreven 
hoe PC Metamorphose omgaat met persoonsgegevens. 

 

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1. Deze regeling omvat alle on- en offlinesystemen waarin persoonsgegevens 
voorkomen. 

1.2. Het bestuur van PC Metamorphose, hierna het bestuur, is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren en handhaven van het Privacybeleid.  

1.3. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze verwerkt. 

1.4. Persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doelen verzameld en verwerkt. Daarbij wordt het volgende in 
acht genomen: 

o Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het 
vooraf bepaalde doel. Indien registratie van een persoonsgegeven de belangen 
van betrokkene onevenredig schaadt in verhouding tot het beoogde doel, 
wordt van registratie afgezien. 

o Er wordt gestreefd naar minimale gegevensverwerking; waar mogelijk worden 
minder of geen gegevens verwerkt.  

1.5. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van 
persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen. 

1.6. PC Metamorphose gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze 
vertrouwelijk. Ze worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een 
geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. 
Daarbij zorgt PC Metamorphose voor een passende beveiliging; bij constatering van 
een data-lek meldt PC Metamorphose dit onverwijld aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

1.7. PC Metamorphose deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van 
wettelijke verplichtingen, en met de Stichting Probus Nederland alleen 
overeenkomstig het gepubliceerde privacybeleid en telkens ter beoordeling van het 
bestuur. 

1.8. PC Metamorphose garandeert alle rechten van betrokkenen.  
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2. DOELEINDEN  

2.1. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de volgende doeleinden: 

o onderlinge informatie 
o  versturen van mededelingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen 
o  versturen van nota’s 
o  inschrijven voor bijeenkomsten 
o  opzetten en onderhouden van een website 
o  bijhouden van een leden- en adressenlijst.  

2.2. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk 
verplicht is. In alle andere gevallen kunnen persoonsgegevens aan derden slechts 
worden verstrekt na vooraf verkregen toestemming van betrokkenen.  

 
3. PERSOONSGEGEVENS 

3.1. Voor de bovenstaande doelstellingen kan PC Metamorphose  van 
haar leden de volgende persoonsgegevens vragen: 

o naam 
o postadres en e-mailadres 
o geslacht 
o (voormalig) beroep/bedrijf 
o geboortedatum 
o telefoonnummers 
o foto 
o naam partner 

3.2. Elk lid van PC Metamorphose moet via een door het bestuur vastgestelde 
toestemmingsverklaring toestemming geven - schriftelijk of per email - voor het 
gebruik van zijn of haar persoonsgegevens overeenkomstig deze regeling. 

3.3. De persoonsgegevens worden opgenomen in een verwerkingsregister. 
3.4. Het ledenbestand wordt op een besloten pagina van de website gepubliceerd in de 

vorm van een downloadbare leden- en adressenlijst. Ook verslagen en foto’s van 
evenementen worden in downloadbare vorm op een besloten pagina van de website 
gepubliceerd. 

3.5. In het verwerkingsregister wordt per lid aangegeven wanneer en voor welk doel de 
persoonsgegevens worden verwerkt, om welke persoonsgegevens het gaat, en hoe 
lang de betreffende persoonsgegevens worden bewaard. Ook wordt de verstrekking 
van persoonsgegevens aan derden geregistreerd, en aangegeven welke 
beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de betrokken persoonsgegevens zijn 
getroffen. Voorts wordt geregistreerd of iedere uitvoeringsverantwoordelijke een 
geheimhoudingsplicht heeft aanvaard. 

3.6. Elk lid van PC Metamorphose is gerechtigd inzage en aanpassing of verwijdering van 
hem of haar betreffende gegevens uit het ledenbestand en de daaraan gekoppelde 
overige bestanden te verlangen. 

3.7. Elk lid van PC Metamorphose is gehouden de privacy van de leden jegens te 
waarborgen, volgens de normen van deze regeling. 

3.8. De persoonsgegevens worden uit het ledenbestand verwijderd bij beëindiging van het 
lidmaatschap, tenzij er omwille van wettelijke doeleinden een langere bewaartermijn 
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in acht genomen moet worden. 
3.9. De persoonsgegevens van de partner van een overleden lid worden bewaard zolang als 

de partner bij activiteiten van PC Metamorphose betrokken wil worden.  
3.10. Verslagen van evenementen en historische overzichten met inbegrip van daarin 

voorkomende namen en foto’s van leden kunnen voor onbepaalde tijd bewaard 
worden. Een lid, oud-lid en partner of nabestaande is echter te allen tijde gerechtigd 
aanpassing of verwijdering van de betreffende persoonsgegevens te verlangen.  

 
4. BEHEER 

4.1. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor het algehele beheer van de aan 
PC Metamorphose toevertrouwde persoonsgegevens.  

4.2. Indien de functie van webmaster niet door de secretaris wordt vervuld, draagt de 
webmaster, onverminderd de verantwoordelijkheid van de secretaris, zorg voor het 
beheer van de persoonsgegevens op de website volgens de bepalingen van deze 
privacyregeling. 

4.3. De secretaris, de webmaster en de penningmeester dienen een geheimhoudingsplicht 
te aanvaarden ten aanzien van de persoonsgegevens die zij uit hoofde van hun taak 
registreren c.q. hanteren.   

 
In eerste versie vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Probusclub 
Metamorphose op 22 januari 2019; 
door het bestuur van Probusclub Metamorphose, met machtiging van de algemene 
ledenvergadering d.d. 22 januari 2019, nader vastgesteld op 28 maart 2019. 
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Bijlage 
Opzet verwerkingsregister Probusclub Metamorphose  
 
Doel Beheerd 

door 
Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Waar geadministreerd 

Inschrijving 
nieuw lid 

- Secretaris 
- Webmaster 
(indien 
aparte 
functionaris) 

- Nieuwe leden - NAW 
- Geboortedatum 
- Adres 
- Emailadres 
- Tel.nrs 
- Foto 
- IBAN 
- Naam partner 

- 2 jaren na einde 
lidmaatschap 
- 7 jaren voor 
zover fiscaal 
verplicht 

- ledenlijst secretaris 
- ledenlijst website 
- ledenlijst penning- 
meester 
- online boekhouding 

Aanmelding 
evenementen 

- Secretaris 
- Penning-
meester 
- Webmaster 
(indien v.t.) 

- Leden 
- Partners 
overleden leden 

- Naam 
- E-mailadres 

- administratief 
tot en met het 
evenement 
- financieel 
zolang 
boekhoudkundig 
vereist 

- archief secretaris 
- webmaster (indien in 
aanmeldingsprocedure 
voorzien) 
- boekhouding 
penningmeester 
 

Verslagen - Secretaris 
- Webmaster 

- Leden 
- Oud-leden 
- Eventueel 
derden 

- Naam 
- Foto 

- bewaartermijn 
volgens 
archiefwet 
- op de website 
volgens beleid 
bestuur 

- archief secretaris 

Gegevens 
voor Stichting 
Probus 
Nederland 

- Secretaris - Secretaris 
- Penning-
meester 
- Webmaster 

- Naam  
- E-mailadres 

- duur van de 
functie 

- archief secretaris 

Gegevens 
voor Probus-
clubs Regio 

- Secretaris - Leden bestuur - Naam  
- E-mailadres  

- duur van de 
functie 

- archief secretaris 
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 Bijlage 
 Toestemmingsformulier huidige en nieuwe leden Probusclub Metamorphose 
 
 
 

Toestemmingsverklaring 
• Ik geef toestemming, dat mijn gegevens op de ledenlijst verspreid mogen worden onder de leden 

van Probusclub 
Metamorphose. 

• Ik geef als lid van Probusclub Metamorphose toestemming voor publicatie van foto- en 
videomateriaal en teksten, waarin mijn naam of andere persoonsgegevens voorkomen, op de 
website van Probusclub Metamorphose en op de website en in de nieuwsbrieven van Probus 
Nederland voor verslagen van Probusbijeenkomsten, excursies, jubilea en andere evenementen. 
De toestemming geldt zowel voor het besloten als voor het openbare gedeelte van de website 
van Probusclub Metamorphose. 

• Ik geef toestemming om mededelingen vanwege het bestuur en nieuwsbrieven en verslagen 
via mijn e-mailadres te ontvangen. 

• Ik heb de Privacyregeling van Probusclub Metamorphose gelezen en ga daarmee akkoord. 
• Ik ga ermee akkoord dat mijn naam, adres, e-mailadres en telefoonnummers worden 

doorgegeven aan Probus Nederland en aldaar in een adressenlijst worden opgenomen, indien ik 
de functie van secretaris, penningmeester of webmaster van Probusclub Metamorphose bekleed. 

 
 

Naam 
 

Adres 

Woonplaa

ts 

Aldus getekend op ...................... 2019 

 


