
 Bekendmaking procedures Ledenadministratie  welke worden gehanteerd door de NTV 

Denia dd 23 mei 2018 in het kader van de privacy wetgeving per 25 mei 2018. 

  

 

De gegevens die de Club in bezit heeft, zijn beperkt tot de gegevens die zijn verstrekt 

door het lid bij het aanvragen van lidmaatschap. 

 

Die gegevens waren / zijn: Naam / Adres / Telefoonnummer / E-mailadres / Interesses 

en lidmaatschapsnummer. 

 

De gegevens worden door de Club uitsluitend gebruikt voor doeleinden in verband met 

het functioneren  van de NTV Denia  als volgt: 

 

Naam / adres: voor de Ledenlijst ten behoeve van fysieke bereikbaarheid in geval van 

noodsituaties. 

 

Telefoonnummer: in geval van medische noodgevallen, ten einde contact op te nemen 

met partners enz. 

 

E-mailadres: voor het verstrekken van officiële informatie, zoals de kennisgeving van de 

jaarlijkse algemene vergadering en andere voor de leden van belang zijnde 

aangelegenheden. 

 

Interesses om te bepalen of wij wederzijds hulp kunnen bieden bij specifieke interesse.  

 

We verstrekken geen informatie aan derden of aan andere leden zonder uitdrukkelijke 

instemming van het lid. 

 

Toegang tot gegevens is beperkt tot die leden die een bijzondere betrokkenheid hebben 

bij enig deel van de gegevens.  Voorbeelden de bibliotheek en de 

evenementencommissie. 

De gegevens zijn vereist voor de ledenadministratie die door het bestuur wordt gebruikt 

om de lidmaatschapsstatus van elke deelnemer te bevestigen en wordt bewaard 

gedurende de tijd dat het lid dat lidmaatschap behoudt.  

Indien  het lidmaatschap wordt beëindigd wordt per datum beëindiging lidmaatschap  

alle informatie betreffende dat lid uit de ledenlijst en eventuele bibliotheeklijst  

verwijderd. 

 

Het gegevensbestand wordt opgeslagen op de pc-admin van de Club. Het bestand is 

gecodeerd en beveiligd met een wachtwoord, een dergelijk wachtwoord is alleen bekend 

bij de leden van het bestuur  die betrokken zijn bij het onderhoud van de gegevens. 

Een versleutelde back-up wordt ten behoeve van verzekerde bewaring  gegevens tevens 

door de secretaris bewaard. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de leden om de gegevens up-to-date en actueel te 

houden. De Club zal hun gegevens dienovereenkomstig bijwerken en eerdere gegevens 

verwijderen. 

 

- 



Als u commentaar op deze bekendmaking wilt geven, kunt u dit doen door een e-mail te 

sturen naar secretaris@ntvdenia.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur NTV Denia 

 


