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PRIVACYVERKLARING 

 

Uw privacy 

De Aermacchi Harley Davidson Motorclub (waarin opgenomen Gilera), gevestigd te Weesp, 

Hoogstraat 13, 1381 VS Weesp, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals de Wet 

bescherming persoonsgegevens vereist. Bescherming van persoonsgegevens is van belang is voor 

de Aermacchi Harley-Davidson Motorclub en haar leden. In deze verklaring geven wij u informatie 

over de wijze waarop de Aermacchi Harley-Davidson Motorclub persoonsgegevens verwerkt en 

gebruikt. 

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij 

1. Naam  

2. Geboortedatum 

3. Adres 

4. E-mail adres 

5. Telefoonnummer(s) 

6. Geslacht 

7. Rekeningnummer(s) 

8. Lidnummer 

9. Relevant beeldmateriaal (foto’s, filmpjes, artikelen uit media) 

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens 

1. Om u het clubblad te kunnen sturen. 

2. Om contact met u te kunnen onderhouden over activiteiten en contact op te kunnen 

nemen over van belang zijnde zaken.  

3. Voor de registratie van de leden van de Aermacchi Harley-Davidson Motorclub en voor het 

kunnen nagaan of iemand lid is. Penningmeester, secretaris, beheerder Onderdelenfonds, 

voorzitter, Gilera-vertegenwoordiger en vertegenwoordiger in België hebben een ledenlijst 

zodat zij iedereen kunnen bereiken indien nodig en kunnen nagaan of iemand lid is. 

4. Om de contributiebetaling te kunnen regelen. 

5. Om de administratie helder te kunnen inrichten. 

6. Om het clubblad en onze site te kunnen voorzien van inhoud (beeldmateriaal en teksten); 

om op onze bijeenkomsten (2x per jaar en eens in de 5 jaar voor het lustrumfeest) een 

diavoorstelling te kunnen draaien met een overzicht van onze activiteiten. 

 

Recht van verzet 

Als u geen prijs stelt op het plaatsen van foto’s en/of informatie van en over u in het clubblad of 

op de site, of inzage wilt in de gegevens die de Aermacchi Harley-Davidson Motorclub van u 

verzameld heeft, kunt u een e-mail sturen aan secretaris@aermacchi.nl onder vermelding van 

AVG. 

Voormalige clubleden hebben ook het recht om ‘vergeten’ te worden. Dat wil zeggen volledige 

verwijdering van alle gegevens uit de bestanden van de Aermacchi Harley-Davidson Motorclub. Als 
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u nog clublid bent, kunt u verzoeken bepaalde gegevens te laten verwijderen (voor zover zij niet 

nodig zijn om u het clubblad te doen toekomen en de contributie te innen). Ook voor deze 

verzoeken kunt u een mail sturen aan de secretaris. 

 

Derden 

De Aermacchi Harley-Davidson Motorclub verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij u 

daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of wanneer de Aermacchi Harley-Davidson 

Motorclub daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Uitzondering daarop vormt de drukkerij die u het clubblad toestuurt; deze ontvangt van de 

secretaris een lijst aan de hand waarvan de adresstickers worden gedrukt. Ook de drukkerij heeft 

een Privacyverklaring die aan het bestuur van de Aermacchi Harley-Davidson Motorclub bekend is 

gesteld. 

 

Website van de Aermacchi Harley-Davidson Motorclub en andere websites 

Op de website van de Aermacchi Harley-Davidson Motorclub treft u een aantal links aan naar 

andere websites. De Aermacchi Harley-Davidson Motorclub kan geen verantwoordelijkheid dragen 

voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien 

aanwezig, van de site die u bezoekt. 

 

Beveiliging van uw gegevens 

De Aermacchi Harley-Davidson Motorclub zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze 

privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk 

verplicht is. De Aermacchi Harley-Davidson Motorclub treft adequate technische en 

organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Alle medewerkers hebben een 

geheimhoudingsverklaring getekend en hebben op basis van hun functie wel of geen toegang tot 

onze beveiligde gegevens. 

 

Vragen 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: 

secretaris@aermacchi.nl. 

 

Wijzigingen 

De Aermacchi Harley-Davidson Motorclub behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen 

in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen 

zijn aangebracht. 

 

Weesp, november 2018 

 

(KvK 40480451)       

        


