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PRIVACY BELEID 

Luchtvaartclub Emmeloord (LVCE) 

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Luchtvaartclub Emmeloord (hierna: de LVCE) verwerkt 

van haar leden. 

 

Indien je lid wordt van de LVCE of om een andere reden persoonsgegevens aan de LVCE verstrekt, geef je uitdrukkelijk 

toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy beleid 

door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de LVCE, secretaris@lvc-

emmeloord.nl. 

Verantwoordelijke voor de contributieheffing is de penningmeester van de LVCE, penningmeester@lvc-emmeloord.nl. 

 

2. Welke gegevens verwerkt de LVCE en voor welk doel 

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a) voornaam 

b) achternaam 

c) geboortedatum en plaats 

d) adresgegevens 

e) telefoonnummer 

 f) mailadres 

d) IBAN nummer 

e) lidmaatschapsnummer 

f) examendeelname / resultaten brevetten / bevoegdheden  

g) lidmaatschapsnummer 

h) beeldmateriaal (foto’s gemaakt tijdens vliegdagen en open dagen) 

 

2.2 De LVCE verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a) voor het contact over het lidmaatschap, voor het aan- en afmelden bij de KNVvL 

b) voor het versturen van informatie met betrekking tot de club, uitnodigingen evenementen 

c) contributieheffing 

d) historie van behaalde resultaten / brevetten 

e) registratie en historie van aanwezige modelvliegtuigen 

 

3. Bewaartermijn 

De LVCE verwerkt en bewaart de gegevens in sub 2.1 gedurende de duur van het lidmaatschap en daarna voor 

onbepaalde tijd. 

Het bewaren van de informatie heeft als doel: 

a) historie van de club 

b) bij herintreden eventuele behaalde brevetten weer actueel maken voor het herkrijgen van behaalde brevetten en 

beboegdheden. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen 

4.2 De administratie van de club staat op een beveiligde USB-stick bij de secretaris en de penningmeester 
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5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten 

5.1 Via de secretaris van de LVCE kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te 

wijzigen of te verwijderen. De secretaris zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen vier weken na ontvangst 

hierover informeren 

5.2 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de LVCE je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je 

contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming 

 

6. Wijzigingen 

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om 

regelmatig het privacy beleid te bekijken 

 

 


