
 
 

Privacy statement 25 mei 2018 
 

barchetta Club Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in deze 

privacyverklaring. 
 

Contactgegevens: 
 

Secretariaat barchetta Club Nederland / e-mail: secretariaat@barchetta.nl 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
 

barchetta Club Nederland (bCN) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u  als lid van de bCN 

gebruik maakt van de Website van de bCN en omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken enkel de gegevens 

vermeld met een * zijn verplichte gegevens): 
 

-     * Lidnummer en lid sinds dd-mm-jj 

-     * Naam 

-     Tussenvoegsel 

-     * Voornaam 

-     Geboortedatum 

-     * E-mail 

-     Rekeningnummer 

-     * Woonplaats 

-     * Postcode 

-     * Straat en Huisnummer 

-     * Telefoonnummer 
 

Overige gegevens die u  niet verplicht verstrekt omdat u deze zelf aan ons heeft opgegeven: 
 

Gegevens barchetta 
 

-     Kleur – Kleurcode 

-     Bouwjaar 

-     Kenteken 

-     Chassisnummer 
 

Gegevens partner 
 

-     Naam 

-     Tussenvoegsel 

-     Voornaam 

-     Geboortedatum partner
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Foto’s Smoelenboek en organisatie evenement 
 

Gebruik van foto’s tijdens of het organiseren van evenementen en voor het Smoelenboek, middels 

vrijwaring van barchetta Club Nederland door leden bij inschrijving lidmaatschap. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
 

Onze website en/of evenementen hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We 

kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan 

betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens 

over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij 

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan 

contact met ons op via  secretariaat@barchetta.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

Met welk doel en basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerken 
 

barchetta Club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

-     De registratie van leden van de bCN 

-     De betaling van de contributie 

- Verzenden via e-mail van informatie over ritten, evenementen, huishoudelijke- en algemene 

zaken 

- U te kunnen bellen over informatie over ritten, evenementen, huishoudelijke- en algemene 

zaken 

-     Verzenden van bestellingen uit de club shop aan het huisadres 

-     U te kunnen bellen en e-mailen over wijzigingen van onze diverse evenementen 

- barchetta Club Nederland verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe 

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor eventuele belastingaangiftes 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 
 

barchetta Club Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 

zaken die (aanzienlijk) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 

worden genomen worden door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een bestuurslid ban barchetta Club Nederland) tussen zit. barchetta Club Nederland 

gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: 
 

Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Microsoft Word , CMS Systeem (website), Apple mail en 

Powerpoint. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 

barchetta Club Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 
 

- u kan uw gegevens altijd zelf verwijderen, het account zal vanaf de verwijderdatum + 1 

maand verwijdert worden 
 

-     indien mensen het account willen behouden kunnen ze dit met de knop ‘ herstellen’
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Delen persoonsgegevens met derden 
 

barchetta Club Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien 

dit nodig is voor de uitvoering van onze evenementen of om te voldoen aan wettelijke 

verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken 
 

barchetta Club Nederland maakt geen gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u 

door met uw eigen inlogcodes in te loggen op www.barchetta.nl. Alle, behalve gegevens gemarkeerd 

met een *, kunnen aangepast en/of verwijdert worden. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens via 

het openen van een Excel overzicht door u zelf ingezien worden. 
 

barchetta Club Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 

link: 
 

https://autoriteitenpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 

barchetta Club Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via 

secretariaat@barchetta.nl. 
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