
                   

 

Privacywetgeving of GDPR ( General Data Protection Regulations)  

of Algemene Verordening  Gegevensbescherming. 

 

Deze nieuwe Europese privacywetgeving van 25 mei 2018, moet ervoor zorgen dat je opnieuw 

zeggenschap krijgt over je persoonsgegevens. Ook al geef je persoonsgegevens door aan websites, 

bedrijven, overheidsinstellingen of verenigingen, je blijft rechten behouden over je persoonsgegevens. 

Het is de bedoeling dat je niet meer voor verrassingen komt te staan zoals: ’hoe komt die organisatie 

nu aan mijn gegevens?’. 

NEOS HOOGSTRATEN EN DE PRIVACYWET ( GDPR) 

1 WAT ? 

Neos Hoogstraten is een feitelijke vereniging die zelfstandig werkt als afdeling onder de 

overkoepelende organisatie Neos Nationaal. Deze en alle andere afdelingen, bestaan uit een X aantal 

deelnemers (betrokkenen) die zich op vrijwillige basis hebben aangesloten en daarvoor een jaarlijkse 

bijdrage betalen. Van elk lid wordt een aantal gegevens opgeslagen die het lid vrijwillig via een in te 

vullen gegevenslijst aan het secretariaat meedeelt, zoals: naam, adres, geboortedatum, telefoon, 

huwelijksdatum, mailadres enz. Alle gegevens zijn legaal en in overeenstemming met het gebodene. 

Door in te schrijven, geeft het lid zijn of haar toestemming om die gegevens op te slaan in een 

databank, welke door Neos Hoogstraten gebruikt kan worden. 

2 WAAR ? 

Dit dataregister is opgeslagen in het computersysteem van Neos Nationaal en wordt beheerd door een 

dataverantwoordelijke. Op clubniveau beheert de locale dataverwerker die gegevens via het 

nationale neos-computerprogramma: GUST. 

3 BEVEILIGING 

In het locale bestuur kunnen meerdere personen toegang hebben tot die data, voor het geheel of een 

deel van die data, en elk met een persoonlijke toegangscode. De bestuursleden met toegang tot GUST 

worden vermeld op de lijst met bestuurssamenstelling en functies. 

4 DOEL  

Met die data kan de club haar goede administratieve werking verzekeren en haar culturele en 

sportieve doeleinden realiseren. De secretaris bezorgt alle bestuurleden een kopie van de ledenlijst 

om zijn of haar werking mogelijk te maken en te vergemakkelijken. 

5 DATALEKKEN  

De bezitter van een ledenlijst ( enkele de bestuursleden) engageren zich om op geen enkele wijze 

datagegevens van Neos Hoogstraten, geheel of gedeeltelijk publiek te maken (wettelijk verbod), of 

voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij voor redenen van :  

   



 - algemeen belang ( politie) 

  - vitaal belang(medisch) 

  - wettelijke verplichtingen 

  - gerechtvaardig belang 

  - contract met het lid 

  - ondubbelzinnige toestemming. 

Neos nationaal geeft nooit persoonsgegevens door aan derden tenzij diegene waarmee er een 

verwerkersovereenkomst bestaat of er een zakelijke overeenkomst is afgesloten .  

6 DUUR 

Normaal blijft men lid van Neos Hoogstraten tot het einde van het lidmaatschap tenzij er iets anders 

wordt overeengekomen. Dit wordt automatisch verlengd door het betalen van de jaarlijkse 

lidmaatschapsbijdrage.  

Het lidmaatschap is altijd opzegbaar of herroepbaar door beide partijen ( statuten). 

Door het niet hernieuwen van de jaarlijkse bijdrage wordt het lidmaatschap geannuleerd en worden 

alle data van de ledenlijsten verwijderd. 

7 TOEPASSINGEN 

Bij Neos Hoogstraten worden van vele activiteiten foto’s gemaakt. Dat wordt steeds aangekondigd. 

Bij gerichte beelden is er een toestemming nodig, bij niet gerichte beelden niet. Het nemen van een 

groepsfoto wordt steeds aangekondigd. Wie deelneemt, stemt stilzwijgend toe. In de lens kijken is 

toestemmen. Wanneer een persoon niet wil gefotografeerd worden, dus geen toestemming geeft, zal 

hij best niet deelnemen of poseren. In het uiterste geval kan de persoon onherkenbaar gemaakt 

worden op de foto. 

Foto’s publiceren, projecteren of fotoboeken maken, is enkel voor intern gebruik voor hen die 

deelnamen. Foto’s op de website van de club, kunnen verwijderd worden na uitdrukkelijk aanvraag bij 

de GDPR verantwoordelijke. 

8 INFORMATIE EN BETWISTINGEN 

Alle leden krijgen inzage in het club-privacybeleid.  

Deze verklaring wordt bij het aanvaarden op de bestuursvergadering van 06 mei  2019: 

- aan alle leden bezorgd, 

- op de eerstvolgende ledenontmoeting van 16 mei  2019 voorgelezen en 

- permanent ter inzage op de website van de club gezet. 

 

Op het inschrijvingsformulier voor nieuwe leden, zal onderaan vermeld worden, dat Neos Hoogstraten 

voldoet aan het nieuwe privacybeleid en dat de inhoud steeds te raadplegen is. 

 

De GPRD verantwoordelijke is  Eddy Sabbe. 

 

Hoogstraten  06 mei 2019. 

 


