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Privacy Policy 
 

Schutterij Sint Joris hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 

Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Schutterij Sint Joris houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee 

dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Als Schutterij Sint Joris zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 

contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van leden 

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a) voor- en achternaam 
b) doopnamen 
c) adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)  
d) jaar van geboorte 
e) geboorteplaats 
f) telefoonnummer  
g) lidnummer 
h) jaar van lidmaatschap 
i) e-mailadres  
j) bankrekeningnummer  
k) nummer ID kaart of paspoort 
l) vervaldatum ID bewijs en/of paspoort 
m) foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal. 
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Schutterij Sint Joris verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
 

1. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het 
versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door 
schutterij Sint Joris georganiseerde activiteiten en voor het verstrekken van 
verenigingsinformatie en nieuwsuitingen; 

2. voor- en achternaam, doopnamen, adres, jaar van geboorte en bankrekeningnummer wordt 
gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen;  

3. voor- en achternaam, doopnamen, adres, jaar van geboorte, geboorteplaats en lidnummer 
wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie over de bij schutterij Sint Joris 
aangemelde leden voor contributieafdracht aan overkoepelende federaties en bonden 
waarbij Sint Joris is aangesloten en voor het aanvragen van subsidies waarvoor 
ledeninformatie noodzakelijk is; 

4. voor- en achternaam, doopnamen, jaar van geboorte en jaar van lidmaatschap wordt 
gebruikt voor het intern de vereniging bijhouden van lidmaatschapsinformatie in relatie tot 
historische verenigingsinformatie (behaalde resultaten, beklede functies, taken, bespeelde 
instrumenten, onderscheidingen);  

5. voor- en achternaam, adres, jaar van geboorte en jaar van lidmaatschap wordt gebruikt voor 
het aanvragen van onderscheidingen en ordes bij langdurig lidmaatschap van schutterij Sint 
Joris of langdurig lidmaatschap bij de overkoepelende federaties en bonden; 

6. voor- en achternaam, nummer ID bewijs of paspoort, vervaldatum ID bewijs of paspoort 
wordt gebruikt als registratie ten behoeve van het introducee register hetgeen verplicht is 
om te mogen schieten met schutterijbuksen; 

7. voor en-achternaam, adres, telefoonnummer en email adres van de leden van het dagelijks 
bestuur zoals vermeld op de website van schutterij Sint Joris wordt gebruikt als contact 
informatie voor derden die meer informatie over schutterij Sint Joris willen verkrijgen; 

8. foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotie en reclame 
doeleinden van en over schutterij Sint Joris en kan worden bewaard als historische 
verenigingsinformatie. Door het aangaan van het lidmaatschap van schutterij Sint Joris geven 
leden expliciet toestemming voor het gebruik van foto’s en ander audiovisueel 
beeldmateriaal voor voorgenoemde doeleinden;  

9. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres kan tot uiterlijk een jaar na 
afloop van de overeenkomst gebruikt worden voor evaluatiedoeleinden om u te vragen naar 
uw ervaringen met schutterij Sint Joris. 

 
De persoonsgegevens worden door schutterij Sint Joris opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 

jaar. 

- Gedurende een periode van 10 jaar indien het persoonsgegevens met betrekking tot het 

introducee register betreft. 

- Zonder einddatum voor informatie welke wordt gezien als historische verenigingsinformatie. 

 

2. Verwerken van persoonsgegeven van sponsoren en leveranciers 

In het kader van sponsoring of het leveren van goederen en/of diensten kan schutterij Sint Joris de 

volgende persoonsgegevens vragen: 

a) Bedrijfsnaam 
b) voor- en achternaam contactpersoon 
c) adresgegevens  
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d) telefoonnummer  
e) e-mailadres  
f) bankrekeningnummer  
g) foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal 

 

Persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers worden door schutterij Sint Joris verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en): 

1. Administratieve doeleinden; 
2. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
3. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; 
4. Afhandelen van financiële transacties zoals facturen en sponsoring. 

 
De persoonsgegevens worden door schutterij Sint Joris opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode als sponsor of leverancier en daarna maximaal voor een periode van 5 

jaar, voor de financiële administratie voor een periode van maximaal 7 jaar. 

 

 

 

3. Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en stakeholders 

In het kader van donateurs en stakeholders worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a) voor- en achternaam  
b) adresgegevens 
c) email adres 
d) telefoonnummer  
e) nummer ID kaart of paspoort 
f) vervaldatum ID bewijs of paspoort 

 

Persoonsgegevens van donateurs en stakeholders worden door schutterij Sint Joris verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en): 

1. voor- en achternaam en adresgegevens wordt gebruikt voor het versturen/overhandigen van 
uitnodigingen voor deelname aan de door schutterij Sint Joris georganiseerde activiteiten en 
de afhandeling van de bijbehorende financiële verplichtingen; 

2. voor- en achternaam, adresgegevens email adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor 
het uitwisselen en afstemmen van verenigingsinformatie met collega verenigingen en met 
federatie en bonden waarbij schutterij Sint Joris is aangesloten; 

3. voor- en achternaam wordt gebruikt voor het intern de vereniging bijhouden van deelname 
van de donateurs aan de door schutterij Sint Joris Wessem georganiseerde activiteiten in 
relatie tot historische verenigingsinformatie;  

4. voor- en achternaam naam, nummer ID kaart of paspoort en vervaldatum ID bewijs of 
paspoort wordt gebruikt als registratie ten behoeve van het introducee register, hetgeen 
verplicht is om te mogen schieten met schutterijbuksen. 
 
 

De persoonsgegevens worden door schutterij Sint Joris opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de deelname aan de betreffende activiteit(en) of dat men contact heeft, en 

daarna een periode van maximaal 5 jaar. 
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- Gedurende een periode van 10 jaar indien het persoonsgegevens met betrekking tot het 

introducee register betreft. 

- Zonder einddatum voor informatie welke wordt gezien als historische verenigingsinformatie. 

 

 

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

De persoonsgegevens die aan schutterij Sint Joris worden versterkt kunnen door schutterij Sint Joris 

aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven 

beschreven doeleinden.  

Persoonsgegevens worden niet door schutterij Sint Joris doorgegeven aan andere (derde) partijen 

waarmee geen afspraken en/of (verwerkers)overeenkomst is afgesloten. Met deze partijen 

(verwerkers) worden hierin uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van 

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de aan schutterij Sint Joris verstrekte 

persoonsgegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en 

toegestaan is.  

 

5. Minderjarigen 
 

Schutterij Sint Joris verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger 

dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 

wettelijke vertegenwoordiger. Bij aanmelding van minderjarige personen als lid van schutterij Sint 

Joris geschiedt dit door ondertekening van het aanmeldingsformulier door ouder, verzorger of 

wettelijke vertegenwoordiger. Het aanmeldingsformulier is via de website van schutterij Sint Joris of 

via de secretaris te verkrijgen. 

 

6. Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke schutterij Sint 

Joris van u heeft ontvangen. Tevens kunt u schriftelijk (of per email) bezwaar maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door één van de verwerkers binnen 

schutterij Sint Joris. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door schutterij Sint Joris 

te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Er kan gevraagd 

worden om u te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voorgenoemde verzoeken. 

Mag schutterij Sint Joris uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u hiertoe gegeven 

toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Indien voorgaande betrekking heeft op persoonsgegevens van minderjarige leden, worden deze 

vertegenwoordigd door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Alle contacten hieromtrent lopen schriftelijk of per email via de contact persoon zoals genoemd aan 

het einde van dit document. 
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7. Beveiliging 

Schutterij Sint Joris streeft ernaar om alle nodige en passende maatregelen (technisch alsook 

organisatorisch) te nemen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige 

verwerking. Deze maatregelen worden in een separaat document beschreven en gecommuniceerd. 

 

8. Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of bij een vermeend 

datalek (inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens), neem dan contact op met de secretaris 

van onze vereniging. 

 

9. Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

met op met de secretaris van onze vereniging! 

 

Contactgegevens 

Schutterij Sint Joris Wessem 
secretaris@sintjoriswessem.nl 


