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De OTCEWB is een vereniging van eigenaren en belangstellenden  voor klassieke landbouwmachines en 
stationaire motoren in de ruimste zin des woords.  

Dit is de privacyverklaring van de OTC de Ewijkse Brug, KvK te Tiel  nr 40157411 

Functionarissen/gegevensgebruikers. 

1) Bestuur bestaande uit de volgende functionarissen: 
1)Voorzitter,  2) Vice voorzitter, ledenadministrateur,  3) Penningmeester  4)1e secretaris,   
5)  2e secretaris , 6) Algemeen  bestuurslid. (1 t/m 6 verder aan te duiden als bestuur) 

2) Organisatoren Historisch weekend.  
3) Redactieteam Clubblad.  
4) Websitebeheerder 
5) Catering 

 

De OTCEWB verwerkt en beheert gegevens van de leden. De ledengegevens worden beheerd in een 
ledenadministratiesysteem.  Dit systeem is alleen toegankelijk voor de ledenadministrateur.  Ieder lid krijgt 
hierin een lidnummer.  

De volgende gegevens worden hierin opgenomen: 

Naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats. Telefoonnummer, E-mailadres, bankrekeningnummer.  

Er wordt geregistreerd: aanvangsdatum lidmaatschap, einddatum lidmaatschap. Verder status van het 
lidmaatschap, zijnde lid, erelid, begunstiger.  

De gegevens van oud leden worden bewaard.  

De naam en bankgegevens worden gebruikt door de Penningmeester om de verschuldigde contributie te 
kunnen innen middels automatische incasso, indien deze is afgegeven.  

Deze gegevens worden gebruikt in correspondentie naar de leden middels convocaties van activiteiten, 
uitnodigingen en mededelingen.  

De naamgegevens worden gebruikt in de opgavelijsten van evenementen. 

Foto- en beeldmateriaal. 

Hier wordt bedoeld alle foto’s en filmopnames gemaakt door leden en derden gerelateerd aan de 
vereniging.  Het foto en filmmateriaal wordt door de personen die deze opnamen maken zelf bewaard. Deze 
personen nemen zelf de beslissing of dit materiaal door de  club gebruikt mag worden. 

Foto en beeldmateriaal kunnen gebruikt worden in de volgende media: Clubblad, Website, Facebookpagina  

De leden dienen toestemming te geven om de door hen verstrekte gegevens, foto en filmmateriaal te 
gebruiken.  
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Cookies.  
 
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door 
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u 
meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. 
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, 
zoals locatie- of taalinstellingen, worden onthouden. Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze 
websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.  
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen 
worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke 
(functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals 
artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy verordening.  
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 
Help-functie van uw browser. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden. 

Persoonsgegevens verstrekken aan derden zal alleen gebeuren als dit noodzakelijk is ivm een clubactiviteit 
of gevorderd wordt door een wettelijk daartoe bevoegde instantie.  

Inzage van de door ons geregistreerde gegevens. 

U heeft het recht om de OTCEWB te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens te verschaffen om deze 
te controleren en te corrigeren, actualiseren en af te schermen. Bij dit verzoek dient u zich wel te 
legitimeren. Verder kunt u verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen.  

Minderjarigen. 

Minderjarigen die zich als lid willen registreren dienen expliciet toestemming van hun ouders/voogd of 
verzorgers te overleggen.  

Beveiliging persoonsgegevens 

OTCEWB treft passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik, diefstal, 
publicatie en onrechtmatige verwerking. Alleen geautoriseerde personen door OTCEWB hebben toegang tot 
deze gegevens.  

Wijziging privacy beleid 

OTCEWB zal haar privacy beleid aanpassen en updaten indien daartoe noodzaak bestaat agv veranderende 
regelgeving. Bij belangrijke veranderingen zult u hiervan op de hoogte gesteld worden.  

Links naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van OTCEWB. Anderen websites kunnen dus 
andere privacy voorwaarden hebben. Raadpleeg dus altijd voor gebruik de privacy voorwaarden van deze 
websites. 
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In deze privacy verklaring is een tabel opgenomen om een en ander te verduidelijken.  

 

Doel Welke naam gegevens grondslag bewaartermijn Ontvangers/gebruikers 
Aanmelden 
lidmaatschap 

Naam, geboortedatum, 
adres, postcode, 
woonplaats. 
Telefoonnummer, E-
mailadres, 
bankrekeningnummer.  
 

Uitvoering 
lidmaat-
schap 

Looptijd 
lidmaatschap  
Na beëindigen 
lidmaatschap 
gedurende bestaan 
vereniging. 
Verwijderen kan op 
verzoek.  

Ledenadministrateur 
penningmeester 

Deelname 
evenement  

Naam, geboortedatum, 
adres, postcode, 
woonplaats. 
Telefoonnummer, E-
mailadres  
 

Registratie 
evenement 

Gedurende 
aanmeldperiode en 
evenement.  

Bestuur, organisatoren 
Historisch Weekend 

Opgave ritten  Naam Deelnemers 
registratie 

Gedurende 
aanmeldperiode en 
rit 

Bestuur, catering 

Opgave brugjes in 
clubblad 

Naam, E-mailadres Registratie 
van koop en 
verkoop 
check 
juistheid en 
volledigheid 
van 
gegevens 

Gedurende 
advertentieperiode 

Clubbladredactie  

clubblad Naam, adres, postcode, 
woonplaats..  
 

Bezorging 
van clubblad 

 Clubbladredactie 

Publicatie van 
foto en 
filmmateriaal op 
website 
facebookclub 
pagina en 
clubblad 

Voornaam achternaam Promotie 
club 

 Clubbladredactie 
Websitebeheerder 
Bestuur  

Mij benaderen na 
beëindigen 
lidmaatschap 
voor bijzondere 
activiteiten en 
jubilea  

   Bestuur  
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Contactgegevens  
 
Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens of indien u een verzoek wil doen tot inzage, 
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens neemt u dan contact op met OTCEWB via 
onderstaande contactgegevens: 

Privacyfunctionaris : 2e secretaris 

E-mailadres  :  info@ewijksebrug.nl 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens.  
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens 


