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1. Introductie. 

De BMW Roadsterclub (BMWR), gevestigd op adres zoals geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 

2. Beleid. 

De BMWR respecteert de privacy van alle leden en van alle gebruikers van haar site 
en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk 
wordt behandeld. De BMWR gebruikt uw gegevens voor onze ledenadministratie en 
om toegang te geven tot het ledengedeelte van de website. Mocht de BMWR uw 
gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor 
eerst uw toestemming te vragen. De BMWR zal uw persoonlijke gegevens niet aan 
derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct 
zijn betrokken bij het uitvoeren van taken voor de BMWR, zoals bijvoorbeeld het innen 
van contributie en organisatie van of deelname aan evenementen of indien daartoe 
een wettelijke verplichting bestaat. 

 

3. Contactgegevens van de BMWR. 

De BMWR heeft een website voor haar leden en bezoekers. De website is te 
benaderen met: https://bmwroadsterclub.nl. Alle bestuursleden en ondersteuners van 
het bestuur, met hun specifieke/aandachtsgebieden, zijn door leden, na inloggen, via 
deze website te mailen. Het contact loopt via het mailadres van het secretariaat: 
secretaris@bmwroadsterclub.nl.  

De voorzitter heeft de verantwoordelijkheid dat zorg te gedragen wordt voor de 
Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data 
Protection Regulation (GDPR). 

 

4. Het gebruik van gegevens. 

De BMWR verwerkt persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen: 

- Het afhandelen/innen van contributie 
- Het afhandelen/innen betalingen voor deelname aan evenementen 
- Het afhandelen/innen overige betalingen 
- Communicatie met leden 
- De mogelijkheid om een account te kunnen aanmaken 
- De mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan evenementen 
- Analyse van (het verloop van) het ledenbestand door het bestuur   

 

5. De gegevens die worden verwerkt. 

Het betreft de volgende gegevens die door de BMWR worden verwerkt (*verplicht): 

Personalia: 

- Voorletters*, voornaam, achternaam* 

https://bmwroadsterclub.nl/
mailto:secretaris@bmwroadsterclub.nl
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- Geboortedatum* 
- Naam partner 
- Profielfoto 
 

Contactgegevens 

- Adres*, Postcode*, Woonplaats*, Land* 
- E-mail* 
- Mobiele telefoon* 
- Telefoon thuis 
 

Club gegevens 

- Startdatum lid* 
- Einddatum lid* 
- Type auto* 
 
Registratie gegevens 
- Correct ingevuld zijn gegevens* 
- Akkoord zijn met Huishoudelijk Reglement* 

 

Voor analyse van het ledenbestand worden bij beëindiging van een lidmaatschap de 
volgende gegevens nog toegevoegd: 

- Reden beëindiging lidmaatschap 
- Of contributie niet-inbaar is geweest 
- Of deelnemer evenement een Gastrijder is geweest in het desbetreffende jaar 

 

6. Bewaren van gegevens. 

De BMW Roadsterclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk 
is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens bewaard worden. Hierbij worden 
de volgende bewaartermijnen gehanteerd voor de volgende categorieën van 
persoonsgegevens: 

 

Alle gegevens, elektronisch of op papier opgeslagen, worden daarna vernietigd. Dat 
geldt voor alle persoonlijke gegevens, zoals in ledenlijsten en deelnemerslijsten aan 
evenementen. Foto’s gebruikt op de website mogen langer gebruikt worden dan de 
hierboven genoemde termijn. Bij revisie van de website wordt door de beheerder van 
de website beoordeeld of de foto’s nog actueel zijn voor de toepassing. 

Categorie Bewaartermijn Reden

Personalia Tot 5 jaar na einde lidmaatschap Ledenadministratie

Account website Duur lidmaatschap Toegang tot website

Cookie informatie 1 dag Troubleshooting

Foto’s 3 jaar Sfeerimpressie van evenementen

Email-adressen en namen deelnemers evenement 

zoals verstrekt aan organisatie evenement
1 week na evenement Afhandeling evenement

Bewaartemijnen gegevens BMW Roadsterclub
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De gegevens zijn op een beveiligde server van Congressus, de firma die de website, 
ledenbestand en een deel van de financiële administratie van de BMWR via de 
website afhandelt, opgeslagen. Met Congressus is een contract en 
verwerkersovereenkomst opgesteld waarmee de privacy en beveiliging is zeker 
gesteld. Verder heeft Congressus algemene voorwaarden opgesteld. 

Tenslotte heeft de BMWR een Dropbox account voor back-up van gegevens. De toegang is 
alleen voor bestuursleden en veilig gesteld door inlog account met gebruikersnaam en 
password.  

 

7. Gegevens op de website van BMWR. 

Leden kunnen inloggen op de website van de BMWR met een gebruikersnaam en 
wachtwoord. Het wachtwoord wordt door de leden zelf ingesteld. De BMWR geeft bij 
aanmelding als lid expliciet aan dat het belangrijk is dat het lid een veilig wachtwoord instelt, 
door een combinatie hoofd en kleine letters, cijfers en symbolen, zonder enige verwijzing 
naar zijn/haar personalia of de BMW Roadsterclub. 

Op de website hebben leden toegang tot een deel van hun eigen gegevens via de 
“Gebruikersnaam” of “Mijn BMW Roadsterclub” en kunnen zij zelf aangeven welke personalia 
en contactgegevens met leden gedeeld kunnen/mogen worden (via de ledenlijst). Het 
actueel houden van de gegevens is een verantwoordelijkheid van het lid zelf. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de toegang tot “Mijn BMW Roadsterclub” 
beëindigd en worden de gegevens op de website onmiddellijk voor andere leden 
geblokkeerd. 

Op het openbare deel van de website worden gegevens van leden sowieso niet getoond. 

Congressus houdt voor bezoekers aan de website een beperkte set informatie bij, waaronder 
IP, browser en besturingssysteem. Deze wordt gebruikt voor het veilig houden van hun 
platform als wel voor analyse van misbruik of verbetering van de software. Gegevens over 
het gebruik van de BMWR website (zoals bezoekersaantallen) zijn volledig geanonimiseerd. 

 

8. Gegevens bij een evenement van BMWR. 

De BMWR houdt jaarlijks verschillende evenementen waar leden en gastrijders aan deel 
kunnen nemen. Om deel te kunnen nemen wordt aan de deelnemers expliciet gevraagd om 
akkoord te gaan met de Vrijwaring waarin opgenomen is dat deelnemers aan evenementen 
toestemming geven om foto's van het evenement te publiceren op de website indien zij, de 
auto of het kenteken van de auto herkenbaar onderdeel van die foto’s zijn. In dit verband 
wordt onder deelnemers verstaan de bestuurder en eventuele meerijder van een 
deelnemende auto van het lid of de gast die ingeschreven heeft. Tevens gaat men zo 
akkoord dat aan de organisatoren van een BMWR evenement relevante informatie als 
bijvoorbeeld emailadres en naam via de beheerder van de website wordt verstrekt om de 
organisatoren de gelegenheid te geven om de deelnemers van dat evenement via email te 
benaderen.  

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Via de website 
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kunt u dat direct doen (zie hoofdstuk7). 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BMWR 
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek 
kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Indien het 
fotomateriaal betreft zoals gebruikt op de website dient u zelf exact aan te gegeven welk 
fotomateriaal het betreft.  
 
BMWR wijst u erop dat uw lidmaatschap vervalt indien u een verzoek indient voor het 
verwijderen van al uw gegevens. Een verzoek tot verwijdering ontheft u echter niet van 
lopende betalingsverplichtingen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@bmwroadsterclub.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
BMWR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij 
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons 
 
 
10. BMWR verkoopt uw gegevens niet. 

BMWR zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten aan u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij 
inschakelen voor het realiseren van de clubdoelstellingen zoals beschreven in deze privacy 
verklaring en in de statuten van de club. De bij de administratie en verwerking van uw 
gegevens betrokken leden en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht te nemen. Derhalve is met Congressus een 
verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

11. Cookies. 

In het kader van privacy heeft de BMWR ook een Cookieverklaring opgesteld voor het 
gebruik van haar website. 

 

 

 

mailto:secretaris@bmwroadsterclub.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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12. Feedback. 

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy-verklaring van BMWR, dan kunt u contact 
met ons opnemen. Het bestuur van de BMWR helpt u verder in het geval u informatie wilt 
hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen. 

 

13. Tot slot. 

Deze privacy-verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. BMWR neemt 
de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn 
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via secretaris@bmwroadsterclub.nl. 

Mochten er verbeteringen/aanpassingen nodig zijn dan zullen deze worden verwerkt 
en via de website worden gepubliceerd.  

mailto:secretaris@bmwroadsterclub.nl

