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Privacy Policy
Het Limburg Chapter Netherlands hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Het Limburg Chapter Netherlands houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.
Als Limburg Chapter Netherlands zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens
onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van de leden worden door het Limburg Chapter Netherlands verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Voor communicatie doeleinden met de leden;
- Het bijhouden van de status van het H.O.G. en Chapter lidmaatschap
- Het verifiëren van de terechtheid van de Chapterkorting bij de motor verzekeraars
Havelaar & van Stolk en Harley-Davidson Insurance.
- Uit de gegevens afgeleide zaken als jubilea etc.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De momenteel bekende gegevens van de leden
- Het door het toekomstig lid ingevulde aanmeldingsformulier
Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden onderstaande gegevens van de leden gebruikt:
Achternaam
Rekeningnummer
Voorletters
E-mail adres
Voornaam
Wil mail ontvangen
Man/Vrouw
Lid Facebook groep Chapter
Adres
HOG lidnummer
Postcode
HOG vervaldatum
Woonplaats
HOG status
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Land
Telefoon
Mobiel
Geboortedatum
Verzekerd bij HvS
Verzekerd bij HD-I
Verzekerd bij andere verzekeraar

Road Captain ja/nee
Chapterlid sinds
Model motor
Eventuele Bestuursfunctie
Eventuele Officerfunctie

Uw persoonsgegevens worden door het Limburg Chapter Netherlands opgeslagen ten behoeve
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna nog 6 maanden.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verifiëren van de status van het Chapter lidmaatschap bij Havelaar & van Stolk. Dit
in het kader van het rechtmatig krijgen van de Chapterkorting op de verzekeringspremie.
- Het verifiëren van de status van het Chapter lidmaatschap bij Harley-Davidson
Insurance. Dit in het kader van het rechtmatig krijgen van de Chapterkorting op de
verzekeringspremie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking
te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Het Limburg Chapter Netherlands bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Limburg Chapter Netherlands van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
of technische incidenten;
- De database met daarin de gegevens wordt uitsluitend lokaal bij de Secretary
opgeslagen.
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Op de daarvoor gebruikte systemen wordt door middel van firewalls, anti virus en
malware software met een abonnement voorkomen dat ongewild externe toegang of
verspreiding van de gegevens mogelijk is.

Opnamen c.q. foto’s
Bij door het Chapter georganiseerde evenementen (Posse, Ride out, Chapter avond, etc.)
worden vaak foto’s of video opnamen gemaakt. Met het hebben van een lopend lidmaatschap
van het Chapter geeft het lid toestemming dit beeldmateriaal te gebruiken op de verschillende
media (Chaptersite, Facebook, Whatsapp, etc.) ter promotie van het Chapter.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Hierbij is de aantekening dat een lidmaatschap van het Limburg Chapter Netherlands niet
mogelijk is zonder de bovengenoemde gegevens c.q., aangegeven gebruik van gegevens en
beeldmateriaal.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij
dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

Contactgegevens
Limburg Chapter Netherlands
p/a/ Langheckweg 2
6468 EL Kerkrade
Mail: secretary@limburgchapter.nl
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