
Privacy Policy 
Schutterij Sint Sebastianus Eys hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. 

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

jouw persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Schutterij Sint Sebastianus Eys 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: 

• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; 

• Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van jouw 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 jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

Als Schutterij Sint Sebastianus Eys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen 

hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@sintsebastianuseys.nl. 

Toelichting omtrent gebruik persoonsgegevens 
Persoonsgegevens van onze worden door Schutterij Sint Sebastianus Eys verwerkt ten behoeve van 

de volgende doelstelling(en): 

• Administratieve doeleinde; 

• Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst; 

• Het uitvoeren van schietoefeningen en -wedstrijden. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

• De lidmaatschapsovereenkomst; 

• Wet wapen en munitie. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schutterij Sint Sebastianus Eys de volgende 

persoonsgegevens van jou vragen: 

• Geslacht 

• Voorletters 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Geboortedatum 

• Overleden op 

• E-mailadres 

• Tweede e-mailadres 

• Telefoon 

• Mobiel 

• Straat 

• Huisnummer (met toevoeging) 

• Busnummer (in België) 

• Postcode 



• Plaats 

• Land 

• Rol 

• Notities beheerder 

• Lidmaatschap 

• Lid Sinds 

• Lidmaatschap beëindigd op 

• In uniform 

• Aangemaakt op 

• Laatst gewijzigd 

• Organisatie 

• Federatiebewijs 

• Federatiebewijs gelding tot 

• Fotomateriaal 

• Type identiteitsbewijs (KNSA) 

• Documentnummer (KNSA) 

• Land van afgifte (KNSA) 

• Document geldig tot 

(identiteitsbewijs) (KNSA)

 

Gegevens gekenmerkt met (KNSA) zijn enkel benodigd ten behoeve van het ‘uitvoeren van 

schietoefeningen en -wedstrijden. Deze worden separaat verzameld bij die leden die invulling geven 

aan deze doelstelling. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet op Wapen en Munitie (WWM) 

Jouw persoonsgegevens worden door Schutterij Sint Sebastianus Eys opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële 

administratie voor maximaal 7 jaar. 

• Voor onbepaalde tijd t.b.v. historisch perspectief (bijvoorbeeld: geschiedenis aangesloten 

schutterijen), mits hier toestemming voor is gegeven. 

• Gegevens gekenmerkt met (KNSA) tot 3 jaar na seizoen met laatste deelname aan 

schietoefeningen en -wedstrijden. 

Rechten 
Naast onze plicht om jouw gegevens bewust en zorgvuldig te verwerken heb je als lid ook diverse 

rechten (Inzagerecht, Correctierecht, Vergetelheid, Beperking van verwerking, Bezwaar en 

Dataportabiliteit). Om gebruik te maken van deze rechten stuur je een verzoek aan het secretariaat 

(secretariaat@sintsebastianuseys.nl) met daarin het verzoek aangevuld met een toelichting. We 

pakken dit uiterlijk de tweede bestuursvergadering (iedere twee maandag van de maand) na 

ontvangst van jouw verzoek op.  
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Toestemming gebruik persoonsgegevens 
Met dit formulier geef ik, «Voornaam» («Voorletters») «Achternaam», die lid of vrijwilliger is van 

Schutterij Sint Sebastianus Eys, geboren op: «Geboortedatum» toestemming om gegevens van mij te 

verwerken.  

Hieronder vallen persoonsgegevens die worden gebruikt voor het sturen van, uitnodigen voor en 

promoten van alle schuttersactiviteiten en hieraan gerelateerde activiteiten waarmee wij als 

vereniging gemoeid zijn.  

Met dit formulier geef ik, bovengenoemde, toestemming om mijn gegevens, zoals op de achterzijde 

van dit formulier getoond, te verwerken. Ik geef de vereniging toestemming om: 

• Gebruik te maken van mijn persoonsgegevens voor de activiteiten van Schutterij Sint 

Sebastianus Eys; 

• Gebruik te maken van mijn naam op de website / (social) media. 

• Gebruik te maken van foto’s en video’s op (social) media waar ik herkenbaar op te zien 

ben. 

• Gebruik te maken van mijn persoonsgegevens voor informatie over de vereniging. 

• Gebruik te maken van mijn persoonsgegevens voor informatie of uitnodigingen van 

andere verenigingen die bevriend zijn met onze eigen vereniging. 

• Gebruik te maken van mijn persoonsgegevens voor uitnodigingen van aan onze 

vereniging gerelateerde activiteiten.  

• Toestemming en vertrouwen aan de secretaris voor het gebruik van mijn 

persoonsgegevens.  

Daarnaast ben ik op de hoogte van mijn rechten en zal ik het gebruik hiervan initiëren via 

secretaris@sintsebastianuseys.nl. Hieronder valt tevens het recht om mijn toestemming ten alle 

tijden te herzien en in te trekken. 

 

Paraaf:     Datum:  
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Uitdraai persoonsgegevens 

Algemene gegevens 
Voorletters:  

Voornaam:  

Achternaam:  

Geboortedatum:  

Geslacht:  

ID (OLS):  

Communicatie 
E-mailadres:  

Tweede e-mailadres:  

Telefoon:  

Mobiel:  

Straat:  

Huisnummer (met toevoeging):  

Busnummer (in België):  

Postcode:  

Plaats:  

Land:  

Federatiebewijs 
Lid Sinds:  

Lidmaatschap beëindigd op:  

In uniform:  

Aangemaakt op:  

Laatst gewijzigd:  

Organisatie:  

Federatiebewijs:  

Federatiebewijs gelding tot:  

Rol:  

Notities beheerder:  

Lidmaatschap:  

ID-gegevens (KNSA) 
Type identiteitsbewijs:  

Documentnummer:  

Land van afgifte:  

Document geldig tot (identiteitsbewijs):  

 
 


