
Privacy reglement Kon. Schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide 

 

Algemeen: 

Schutterij St. Sebastiaan hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van alle 

tot de schutterij toegelaten leden. 

In dit reglement geven wij als schutterij heldere en transparante informatie aangaande het omgaan 

met persoonsgegevens. 

Dit reglement is geplaatst op de website van de schutterij. 

Op basis van de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG-verordening) zijn wij als 

schutterij verplicht helder en transparant om te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens 

van al onze leden en dit vast te leggen in dit reglement, voor eenieder lid ter beschikking. 

Wij als schutterij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen in een schutterij omgeving; dus een 

omgeving waar veel mensen elkaar ontmoeten; binnen de schutterij zelf en ook daarbuiten bij alle 

schutterij activiteiten. 

Binnen onze schutterij gelden regels die we kunnen vaststellen en controleren; daarbuiten zijn we 

afhankelijk van externe mensen en factoren, die wij als schutterij niet kunnen beïnvloeden;  het 

schutterijlid dient daar als zelf verantwoordelijke actie te ondernemen (b.v. bij het maken van 

beeldmateriaal, foto’s , video e.d.). 

Hiermee is bedoeld dat de verantwoordelijkheid van de schutterij op dat item ophoudt. 

 

Verwerking persoonsgegevens: 

Zodra u zich als lid aanmeldt bij de schutterij wordt een aantal gegevens van u verzameld; dit zijn de 

minimale gegevens die de schutterij nodig heeft om u als lid te verwerken in de eigen administratie 

en de administraties waar de schutterij onderdeel van uitmaakt, zoals de Oud Limburgse Schutters 

Federatie (OLS), de Zuid-Limburgse Schutters Federatie (ZLF) en de Bondsfederatie St. Gerardus 

Amstenrade.  

Ten behoeve van de complete OLS administratie worden de gegevens opgenomen in het OLS-

ledensysteem. Daarbij wordt ook een foto van het gezicht van de desbetreffende persoon geplaatst. 

Ten behoeve van de OLS-Federatie is een AVG-overeenkomst, verwerkersovereenkomst,  gesloten 
aangaande de verwerking van persoonsgegevens door de OLS- Federatie aangaande door de 
schutterij aangeleverde persoonsgegevens. De OLS-Federatie is daar verantwoordelijk voor. 
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst 
gesloten is. 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan partijen zonder verwerkersovereenkomst is toegestaan 
indien dit wettelijk verplicht c.q. toegestaan is. 
 

Op de website van de schutterij wordt ook melding gemaakt van leden die op een of andere manier 

bijzonder zijn om daar te vermelden. Daarbij naam en foto, geen andere persoonsgegevens. 



De persoonsgegevens in verkorte vorm (zonder contact gegevens) worden ook gebruikt voor 

aanvraag subsidies bij b.v. de overheid. 

Ook worden beperkte (alleen contactgegevens) gebruikt van de schutterijleden ten behoeve van de 

inning van de jaarlijkse contributie; inzage en gebruik van deze gegevens alleen door de 

penningmeester of diens plaatsvervanger (beiden bestuursleden van de schutterij). 

Al uw persoonsgegevens worden door de schutterij verwerkt en verstrekt aan andere partijen in  

overeenstemming met het doel waarvoor ze verstrekt zijn. 

De persoonsgegevens van minderjarige leden worden verzameld en opgeslagen met toestemming 

van ouder, verzorger, wettelijk vertegenwoordiger. 

Het schutterijlid geeft bij start lidmaatschap via het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier  

toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens zoals in dit reglement aangeduid. 

Het lid geeft tevens toestemming tot het ontvangen via mail, post of andere communicatiemiddelen 

van alle relevante schutterij informatie, die nodig is om het lidmaatschap naar behoren te kunnen 

uitvoeren. De adressering van electronische groepspost geschiedt alleen ten name van het 

desbetreffende schutterijlid (geen andere emailadressen zichtbaar). 

Ook geeft het lid toestemming om informatie en beeldmateriaal verkregen bij alle schutterij 

activiteiten te plaatsen op de schutterij website. Persoonsgegevens, met uitzondering van naam, 

worden daarbij niet gebruikt. 

De schutterij heeft waar mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen getroffen 

om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Informatie: 

De secretaris van de schutterij is de enige die toegang heeft tot het OLS-ledensysteem en dit ook 

onderhoudt. Andere leden c.q. bestuur schutterij  hebben geen toegang tot dit OLS-ledensysteem. 

De toegang tot dit systeem is beveiligd met een gebruikersnaam en password. 

De gegevens die in het ledensysteem staan zijn de volgende: 

Voornamen c.q. voorletters, tussenvoegsels, achternaam, geslacht, geboorteplaats, 

telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, nummer identificatie (pas of bewijs); foto. 

De toegang van de secretaris tot zijn computer met alle relevante ledengegevens is beveiligd met een 

gebruikersnaam en password.  

Bewaring informatie: 

De digitale informatie aangaande persoonsgegevens wordt in ieder geval bewaard tot en met einde 

lidmaatschap. 

Na afloop lidmaatschap wordt de persoon in de digitale OLS ledenadministratie afgevoerd. 

De bewaring in de eigen schutterij administratie  blijft bestaan i.v.m. archief overwegingen. 

De eerder opgeslagen persoonsgegevens worden gehandhaafd; alleen ter inzage aan de secretaris. 

Na einde lidmaatschap worden geen enkele gegevens van het oud lid nog verstrekt aan welke 

persoon/organisatie dan ook. 



Datalek: 

Indien databestanden met persoonsgegevens van de schutterijleden worden gehackt, gestolen, of 

hoe dan ook in onrechtmatige handen komen (ook bedoeld is een gestolen pc, laptop, stick of welke 

gegevensdrager dan ook), wordt dit lek meteen vastgelegd en gedocumenteerd en binnen 72 uur 

aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien er risico’s voor natuurlijke personen uit 

voortkomen. 

Zijn er geen vorenbedoelde risico’s, geldt geen meldingsplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wel worden vastgelegd het datalek, de gevolgen en de genomen maatregelen door de schutterij. 

Rechten leden: 

Alle leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke door 

de schutterij ontvangen en verwerkt zijn. 

Ook kan het lid bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker, 

i.c. de schutterij en contractpartners, zoals de OLS-Federatie. 

Ieder lid heeft het recht van indienen klacht m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens. 
Dit gebeurt in 1e instantie bij de schutterij. 

Komen schutterij en het desbetreffende lid er niet uit, blijft altijd het recht van het lid op het 
indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dit is de overkoepelende organisatie aangaande de uitvoering van de AVG en heeft daartoe 

verstrekkende bevoegdheden. 

Beeldmateriaal: 
Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene zijn persoonsgegevens. 
Voor het maken en publiceren daarvan, m.n. voor externen, is toestemming nodig van de 
betrokkene. 
Dit wordt getracht op voorhand op te lossen door het plaatsen van evenementenvoorwaarden en 
borden. De betrokkene heeft het recht om zich te verzetten. Dit geldt met name voor de eigen 
schutterij activiteiten. 
Het is ieder schutterijlid duidelijk dat het omgaan met dergelijk beeldmateriaal bij schutterij externe, 
maar wel schutterij gerelateerde bijeenkomsten (alle schuttersfeesten b.v.), een 
verantwoordelijkheid is van de organiserende organisatie c.q. schutterij. Schutterij St. Sebastiaan kan 
hier niet op worden aangesproken. 
 
 
 
 
Bestuur Kon. Schutterij St. Sebastiaan Heerheide 
 

 

 

 

 


