PRIVACYVERKLARING van Gilde van Sint Antonius Abt te Lierop
1. Gebruik van persoonsgegevens
Gilde van Sint Antonius Abt te Lierop, hierna ’t Gilde genoemd, hecht grote waarde aan de
bescherming van de persoonsgegevens van alle ingeschreven leden. Persoonlijke gegevens worden
door ‘t Gilde met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ‘t Gilde houdt hierbij
vast aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Verordening EU
2016/679) stelt.
In deze privacyverklaring staat beschreven hoe ‘t Gilde persoonsgegevens registreert, verwerkt en
bewaart. De privacyverklaring omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens
voorkomen.
De AVG stelt eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals een administratie van
leden.
Deze eisen zijn:
• vragen om toestemming van de ingeschreven persoon voor het verwerken van de gegevens;
• juist en nauwkeurig bijhouden van de ingeschreven persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van de
persoonsgegevens van de betrokkene gewaarborgd is;
• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen gegevens;
• het niet langer opslaan van persoonsgegevens dan nodig (met uitzondering van gegevens die
nodig zijn voor het bepalen van de 'bloedlijn');
• om op verzoek van betrokkene op gegronde redenen alle gegevens (met uitzondering van
gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de 'bloedlijn') te verwijderen en/of hierop
correcties door te laten voeren, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en
het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
• uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• de betrokkene wijzen op zijn/haar rechten omtrent persoonsgegevens (zoals wijzigen, laten
verwijderen) en deze te respecteren.
Conform de AVG is het ‘t Gilde toegestaan persoonsgegevens te verwerken.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al alle leden, deelnemers aan activiteiten, personen die
belangstelling tonen of toonden voor activiteiten, diensten of producten, klanten, prospecten, en
leveranciers.
2. Overzicht geregistreerde persoonsgegevens
De volgende (persoons)gegevens worden (mogelijk) door ‘t Gilde geregistreerd en/of verwerkt:
Lidnummer
Geslacht (M/V)
Voornaam en voorletters
Achternaam
Straat en Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Land
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Geboortedatum
Inschrijfdatum
Datum van overlijden
Soort lid (Rustend, geüniformeerd, contributievrij etc)
Lid geworden via lid (vader/moeder/partner)
Functie

Bijzonderheden/Historische gegevens/Onderscheidingen etc
Attributen in bezit
Huwelijksdatum
Naam partner
Geboortedatum partner
Namen en geboortedatum kinderen
Email adres
Betaalwijze (Bank/Giro, automatische-incasso /zelf-overmaken, Contant etc)
IBAN rekeningnummer, BIC en tenaamstelling
Machtigingsdatum automatische incasso
MachtigingsID
Categorie (groep)
Abonnement op 'De Gildetrom'
Koning(in) geweest van (eejj) tot (eejj)
Foto's en ander beeldmateriaal tijdens activiteiten
Voorts mogelijk relevante gegevens (zoals commissie- en vrijwilligersfunctie(s) binnen 't Gilde)
Licentienummer KNTS
Machtigingsformulier
3. Verwerkingsmethodes en systemen
Persoonsgegevens kunnen door ‘t Gilde worden verwerkt t.b.v. de volgende doeleinden:
• Uitvoeren/aansturen van activiteiten;
• Voorlichting (informatievoorziening);
• Het deelnemen aan en doen van onderzoeken (ontwikkeling in het gildewezen);
• Het maken van beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening)
• Het afwikkelen van betalingen;
• Het samenstellen van een nieuwsbrief;
• Het sturen van verenigingsgerelateerde post;
• Het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
• Het bepalen van de 'bloedlijn' om lid te kunnen worden volgens statuten van 't Gilde;
• Het verwerken van historische en statistische overzichten
‘t Gilde verwerkt persoonsgegevens op navolgende wijze:
3.1 Inschrijfformulier leden
Om lid te kunnen worden, moet men voldoen aan de statuten van 't Gilde m.b.t. de 'bloedlijn'. Leden
(of diens ouders/verzorgers) melden zich aan via een analoog inschrijfformulier. Hierin wordt door
leden toestemming verstrekt voor de verwerking van de opgegeven persoonsgegevens. De ingevulde
inschrijfformulieren zijn aanwezig in een map bij de ledenadministrateur gedurende de periode, die
iemand lid is bij onze vereniging.
3.2 Ledenadministratie
De digitale ledenadministratie en de financiële administratie geschiedt in MS-Access. Het programma
is lokaal geïnstalleerd op een beveiligde PC bij de ledenadministrateur. Een back-up van het
administratiepakket en noodzakelijke gegevens staan op een beveiligde USB-stick en in een
afgeschermde map bij de host 1EuroHosting.nl www.sintantoniusabtlierop.nl . De USB-stick wordt in
bewaring gehouden door de ledenadministrateur.
3.3 Financiën
‘t Gilde verwerkt persoonsgegevens in het boekhoudgedeelte bij inning van de contributie. Hierbij
wordt een xml-bestand klaargezet, waarin de nodige incassantenkenmerken worden aangemaakt welke op de achtergrond - gekoppeld zijn aan de namen van leden. Dit xml-bestand wordt vervolgens
in een beveiligde omgeving binnen internetbankieren geïmporteerd bij de bank.
3.4 www.sintantoniusabtlierop.nl
De website www.sintantoniusabtlierop.nl wordt beheerd door 't Gilde (gehost door 1EuroHosting.nl)
en bevat geen persoonsgegevens in het openbaar, met uitzondering van een overzicht met namen

van koningen(innen) door de jaren heen. Op deze site staan ook de jaarverslagen en functionele
foto's. Alleen bestuursleden kunnen in een afgeschermde omgeving inloggen en bestuursverslagen
downloaden. Hierbij dienen zij conform de AVG doelgericht en gepast met de gegevens om te gaan.
Om beveiliging van de site op orde te houden, wordt gebruik gemaakt van een firewall bij de hosting
welke IP-adressen registreert van alle website bezoeken. Zo wordt bijgehouden welk IP-adres
meermaals probeert in te loggen met foutieve gebruikersnamen en wachtwoorden en worden IPadressen geblokkeerd om verder inlogpogingen tegen te gaan.
3.5 Facebook en andere social media
’t Gilde heeft een pagina op facebook (https://www.facebook.com/sintantoniusabtlierop). Deze
pagina wordt gebruikt, om evenementen aan te kondigen en functionele en aan activiteiten
gekoppelde foto’s te publiceren over deze evenementen. ’t Gilde koppelt geen gegevens van leden
aan deze publicaties. Het beheer van deze pagina ligt bij het bestuur. Het kan voorkomen, dat ’t Gilde
in andere social media uitingen doet. Ook hier koppelt 't Gilde geen gegevens van leden aan deze
uitingen.
3.6 Mailing nieuwsbrieven ('t Klökske)
‘t Gilde genereert via een query uit het ledenadminstratieprogramma de mailadressen van de leden
voor toezending van de nieuwsbrieven. Leden (of ouders/verzorgers) hebben hiervoor toestemming
gegeven. Alleen het bestuur kan mailinglijsten en nieuwsbrieven aanmaken en verzenden. Leden die
geen toestemming hebben gegeven, kunnen de nieuwsbrief via onze website inzien.
3.7 Mailing overige mededelingen
‘t Gilde genereert via een query uit ons ledenadminstratieprogramma de mailadressen van de leden
voor toezending van de mededelingen. Leden (of ouders/verzorgers) hebben hiervoor toestemming
gegeven. Alleen het bestuur kan mailinglijsten en mededelingen aanmaken en verzenden. Leden die
geen toestemming hebben gegeven, kunnen de mededelingen eventueel via onze website of social
media (3.4 en/of 3.5) inzien.
3.8 Publicatie foto’s en ander beeldmateriaal
Tijdens evenementen - al dan niet georganiseerd door ’t Gilde- kan 't Gilde functionele en aan
activiteiten gekoppelde foto’s en ander beeldmateriaal maken, welke via onze website (3.4) en/of
social media (3.5) mogelijk worden gedeeld. ’t Gilde zal met publicatie nooit namen aan foto’s
koppelen. ’t Gilde stelt zich niet aansprakelijk voor publicatie door derden.
3.9 Bond van Schuttersgilden "Kring Peelland"
Aangesloten gildes bij deze bond, evenals 't Gilde, houden evenementen, gildefeesten, wedstrijden
en vergaderingen, waarbij leden van 't Gilde persoonlijk ingeschreven kunnen worden. Ook kunnen
leden van 't Gilde in het bestuur en/of commissies van de Kring zitting hebben. Hiervoor verstrekt 't
Gilde de namen en voorletters, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkenen.
3.10 Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS)
Aangesloten gildes bij deze bond, evenals 't Gilde, houden evenementen, gildefeesten, wedstrijden
en vergaderingen, waarbij leden van 't Gilde persoonlijk ingeschreven kunnen worden. Ook kunnen
leden van 't Gilde in het bestuur en/of commissies van de Kring zitting hebben. Hiervoor verstrekt 't
Gilde de namen en voorletters, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkenen.
3.11 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS)
Een geweerschietend lid van 't Gilde kan ingeschreven worden bij de KNTS. Hiervoor verstrekt 't
Gilde de naam en voorletters van de betrokkene. De persoon in kwestie ontvangt van de KNTS hierna
een licentienummer.
Voor het houden van regionale schietwedstrijden wordt door de KNTS een lijst beschikbaar gesteld
met slechts de vermelding van de licentienummers en namen en voorletters van de deelnemende
schutters.
Ook kunnen leden van 't Gilde in het bestuur en/of commissies van de KNTS zitting hebben. Hiervoor
verstrekt 't Gilde de namen en voorletters, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres van de betrokkenen.

3.12 Gildeschutters van De Roovere
Geweer- en kruisboogschietende leden van 't Gilde en het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven
Weeën hebben op informele basis hun krachten gebundeld in een samenwerkingsverband met
betrekking tot het beheer van schietterrein De Roovere. Dit samenwerkingsverband houdt
wedstrijden en vergaderingen, waarbij leden van 't Gilde persoonlijk ingeschreven kunnen worden.
Hiervoor verstrekt 't Gilde de namen en voorletters, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
van de betrokkenen.
Tevens heeft dit samenwerkingsverband een website https://www.roovere.nl met een openbaar en
een besloten gedeelte. Om toegang te krijgen tot het besloten deel van deze website dient men in te
loggen. Deze website wordt beheerd door het samenwerkingsverband.
3.13 WhatsApp groep voor geüniformeerde leden
't Gilde heeft een aparte WhatsApp voor de geüniformeerde leden. Hierop worden last-minute
wijzigingen en mededelingen gemeld. Geüniformeerde leden hebben zelf de keuze om hier wel of
niet aan deel te nemen. Het staat ieder ook vrij om deze WhatsApp groep op elk gewenst moment te
verlaten. In de WhatsApp groep worden geen persoonsgegevens gedeeld of persoonlijke kwesties
besproken. Bekend is, dat bij een WhatsAppgroep de telefoonnummers zichtbaar zijn.
4. Verstrekken, uitwisselen en gebruik van persoonsgegevens
’t Gilde gebruikt alleen gegevens van haar leden zoals onder punt 3.1 tot en met 3.13 beschreven. Er
vindt geen verdere verstrekking en uitwisseling van persoonsgegevens plaats, tenzij de betrokkene
daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of aan personen of instanties die zich
bezighouden met de controle en handhaving van de vigerende wet- en regelgeving.
Een lid kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens, welke over hem/haar geregistreerd staan bij ’t
Gilde. Hiervoor kan hij/zij contact op te nemen via secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl.
5. Muteren en bewaren van persoonsgegevens
Doel van 't Gilde is onder andere archivering en geschiedschrijving. Om lid te kunnen worden, moet
men voldoen aan de statuten van 't Gilde m.b.t. de 'bloedlijn'.
Verwijderen van alle persoonsgegevens tast de doelstelling van onze vereniging aan.
Ook het vernietigen, in incidentele gevallen, van het koningszilver in verband met gegevens druist in
tegen de doelstellingen van gilden en schutterijen in het algemeen en is dus niet mogelijk.
•
•
•
•

De gegevens van de ingeschreven leden kunnen alleen door de ledenadministrateur gemuteerd
worden op persoonlijk verzoek van de betrokkene.
Bij een verzoek tot verwijdering van gehele of gedeeltelijke persoonsgegevens zullen de
belangen van de betrokkene en 't Gilde worden gewogen, waarna in een onderling overleg een
besluit zal worden genomen.
Gegevens van leden worden geheel of gedeeltelijk uit het administratie systeem van ‘t Gilde
verwijderd bij opzegging van het lidmaatschap of bij overlijden, met uitzondering van de
gegevens die noodzakelijk zijn voor bepalen van de 'bloedlijn'.
Gegevens van leden m.b.t. financiële administratie worden voor maximaal 7 jaar bewaard.

6. Printen/Kopiëren/Publiceren
Buiten de genoemde werkwijzen onder 3.1 tot en met 3.13 mogen geen persoonsgegevens van de
leden geprint, gekopieerd of gepubliceerd worden. ’t Gilde stelt zich niet aansprakelijk voor
publicaties van gegevens van leden door derden.
7. Datalekken
‘t Gilde doet er alles aan om de in dit document genoemde persoonsgegevens niet in handen van
derden te laten vallen, die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Melding van een
vermeend datalek moet binnen 72 uur worden gemeld aan de toezichthouder (Autoriteit

Persoonsgegevens (AP)). Degene die het datalek ontdekt dient hiervoor contact op nemen met het
bestuur. Het bestuur zal de melding samen met de melder verzorgen.
De melding van een datalek bevat tenminste:
1. De aard van de inbreuk;
2. De contactpersoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
3. De maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;
4. Een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de
verwerking van de persoonsgegevens;
5. De maatregelen die 't Gilde heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.
Nadat er een datalek heeft plaatsgevonden en het waarschijnlijk is dat het lek ongunstige gevolgen
zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de het lid, dient deze een melding te ontvangen. In
deze melding zal tenminste de aard van de inbreuk, de contactpersoon waar meer informatie over de
inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de
inbreuk te beperken bevatten.
8. Misbruik melden
Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens
binnen ‘t Gilde dient dit gemeld te worden bij het bestuur. Deze zal vervolgens de nodige
maatregelen treffen m.b.t. onderzoek en voorkoming van verdere misbruik van persoonsgegevens.
9. Privacyverklaring
‘t Gilde verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant communiceren. In deze
privacyverklaring wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door ’t Gilde. Eén keer per jaar wordt de privacyverklaring tijdens de
bestuursvergadering besproken met als doel, de aandacht voor bescherming persoonsgegevens weer
aan te scherpen. De actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website.
10. Vragen en klachten
Vragen over privacy bij ‘t Gilde kan men stellen via secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl . Ook voor
een klacht of melding kun men hier terecht.
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