
PRIVACY BELEID STICHTING HOBBYCENTRUM CUIJK 
Dit document wordt gepubliceerd op de website van de stichting Hobbycentrum Cuijk en wordt, 

indien nodig, jaarlijks bijgewerkt. Indien je deelnemer wordt van Stichting Hobbycentrum Cuijk, of 

adverteerder/sponsor of vriend van de Vriendenclub bent, geef je uitdrukkelijk toestemming om je 

persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid 

door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie 

 

Verantwoordelijke 
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stichting Hobbycentrum Cuijk 

p.a. Stationsplein 16, 5431 CE  Cuijk, KvK 83070060. De beheerder van de deelnemers- en 

vriendenadministratie is de secretaris Anka Cranen (secretariaat@hobbycentrumcuijk.nl). 

 

De volgende gegevens worden bijgehouden in de ledenadministratie 
 Deelnemers en vrijwilligers: voor- en achternaam, geboortedatum, aanhef, adresgegevens, 

telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), en eventueel bankrekeningnummer in geval van 

automatische incasso. Daarnaast wordt bijgehouden wanneer de deelnemer is gestart en aan welke 

hobby(’s) wordt deelgenomen.  

 Oud-deelnemers en -vrijwilligers: bankgegevens worden gewist, datum beëindiging deelname 

wordt toegevoegd. De overige gegevens worden behouden, maar niet meer bijgewerkt 

 Sponsoren en adverteerders: naam contactpersoon, adresgegevens bedrijf, website link en 

eventueel telefoonnummers en e-mailadres. 

 Vrienden van de Vriendenclub: naam en e-mailadres. 

 

Gebruik van deze gegevens 
 Contact over het deelnemen aan hobby’s, deelnemersbijdragen en nota’s, en mailing ten aanzien 

van bijvoorbeeld de bloktijden 

 Email met informatie rondom speciale acties, veranderingen, nieuwsbrieven Vriendenclub, e.d. 

 Sponsor- en advertentienota’s (sponsoren en adverteerders). 

De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij daar een wettelijke verplichting voor is. 

 

Bewaartermijn 
Voor de gegevens in onze deelnemersadministratie hanteren we geen bewaartermijn. Dit wil 

zeggen dat de gegevens na opzegging van de deelneming standaard bewaard worden ten behoeve 

van reünie en/of jubileumdoeleinden. 

 

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 
De deelnemers- en vriendenadministratie wordt bijgehouden in onze online administratie tool 

Conscribo. Vanuit het verenigingsbestuur is Geert Jans de beheerder van deze tool. Daarnaast heeft 

een aantal andere bestuursleden toegang (inzage) tot het systeem. Op dit moment (01-09-2021) is 

deze toegang geactiveerd voor de volgende bestuursleden: de voorzitter, de penningmeester, de 

secretaris. 

De toegang is geregeld met een gebruikersnaam, wachtwoord en inlogcode.  

 

  

secretariaat@hobbycentrumcuijk.nl


Website en Facebook 
Onze website en Facebookpagina worden gebruikt voor het geven van informatie over de 

gebeurtenissen in onze stichting (b.v. aankondigingen van nieuwe activiteiten, foto’s van acties, e.d.). 

Tevens kan je hier informatie over onze stichting terugvinden en advertenties van onze 

sponsoren/adverteerders. Facebook wordt niet gebruikt voor het bijhouden of verzamelen van 

persoonsgegevens. De website wordt gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens van 

nieuwe deelnemers en vrienden van de Vriendenclub in daartoe bestemd formulieren. Deze 

formulieren worden vanuit de website automatisch doorgegeven aan 

secretariaat@hobbycentrumcuijk.nl om de nieuwe deelnemer of vriend toe te voegen aan de 

deelnemers- of de vriendenadministratie. De gegevens uit deze formulieren worden niet bewaard op 

de website. De enige persoonsgegevens (naam, adres, email en telefoonnummers) die op de website 

staan, zijn die van de leden van het bestuur. Persoonsgegevens en foto’s gemaakt door de stichting 

worden nooit doorgegeven aan derden tenzij daar een wettelijke verplichting voor is.  

 

Inzagerecht en klachten 
Via het secretariaat van de stichting (secretariaat@hobbycentrumcuijk.nl) kan je een 

verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 

De stichting zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover 

informeren. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens 

zoals hierboven beschreven, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat. 

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan ons 

secretariaat (secretariaat@hobbycentrumcuijk.nl). 

 

Wijzigingen 
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. 

Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken. 

 

Cuijk, 17-08-2022 
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