
Privacyverklaring Panhard Automobielclub Nederland (PAN)

Indien  een  persoon  een  lidmaatschap  aangaat  of  reeds  heeft  bij  de  Panhard  Automobielclub
Nederland  gaat hij of zij automatisch akkoord met de bepalingen in deze verklaring.

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 verklaart
de PAN het volgende.

 1 GEGEVENS

 1.1 Leden

De PAN verzameld de volgende gegevens van de individuele leden,  onderverdeeld in de volgende
categorieën:

Categorie 1
Voornaam,  achternaam,  adres,  postcode,  woonplaats,  land  van  residentie,  e-mailadres,
telefoonnummer vast, telefoonnummer mobiel en eventueel een profielfoto.

Categorie 2
- De volgende gegevens van uw Panhard(s): Type, bouwjaar, kenteken, kleur, rijklaar/niet rijklaar en

eventuele bijzonderheden over en foto’s van uw Panhard(s);
- Toestemming vermelding op de ledenlijst en eventueel uw geboortedatum;
- Inschrijfgeld en contributie over de verschillende lidmaatschapsjaren.

Categorie 3
Bankrekeninggegevens (IBAN en BIC) van betalende leden.

Categorie 4
In  het  openbaar  genomen  foto’s  van  verenigingsactiviteiten  waarop  gezichten  en  kentekens
herkenbaar kunnen zijn afgebeeld. Deze gegevens zijn in principe openbaar en vallen niet onder het
AVG beleid. Een lidmaatschap bij de PAN houdt in dat het lid akkoord gaat met het plaatsen van foto’s
op de website, op Facebook en in het clubblad (de Koerier).

De gegevens van de leden worden door de PAN gebruikt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 
- Het voeren van de (financiële en leden-) administratie;
- Communicatie met de leden;
- Inning van de contributies;
- Het leveren van onderdelen (dit is aan leden voorbehouden).

De gegevens worden door de PAN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor
de  periode  dat  men lid  is  en  daarna  uitsluitend  in  de  financiële  administratie  voor  de  wettelijke
bewaartermijn van 7 jaar.
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 1.2 Sponsors/adverterende bedrijven

Van sponsors en adverterende bedrijven slaan wij het emailadres en telefoonnummer op, de naam van
de  contactpersoon  en  de  naw  gegevens  van  het  bedrijf.  Tevens  slaan  wij  per  jaar  de  betaalde
sponsorbijdrage of advertentiekosten op.

 1.3 Bezoekers website

Met  het  reageren  op  web  content  leveren  bezoekers  hun  naam,  emailadres  en  eventueel  hun
profielfoto (afhankelijk van de software die zij  gebruiken). Als de reactie door de moderator wordt
goedgekeurd en geplaatst, verschijnt daarbij de naam en  eventueel de profielfoto van de afzender. Het
e-mail adres blijft bewaard op de site.

De website verzamelt verder geen gegevens, maakt geen profielen aan en maakt evenmin gebruik van
Cookies. Wel worden op de website links naar andere sites aangeboden. Die sites hanteren hun eigen
AVG beleid, waarvoor de PAN geen verantwoording kan nemen.

Deze gegevens blijven op de bovenbeschreven wijze  en plaats bewaard zolang de reactie naar de
mening van de moderator relevant is. Niet geplaatste reacties worden inclusief de daaraan verbonden
gegevens vernietigd.

2 van de 3



 2 TOEGANG TOT EN DISTRIBUTIE VAN DE GEGEVENS VAN LEDEN

 2.1 Algemeen

Alle gegevens zijn en worden opgeslagen op beveiligde locaties. 

Op verzoek van een lid (aan de secretaris) worden opgeslagen persoonlijke gegevens aan hem of haar
verstrekt, aangepast of verwijderd.

 2.2 Gegevens categorie 1

De gegevens uit categorie 1 worden beheerd door de secretaris en de penningmeester. Deze gegevens
zijn middels een ledenlijst toegankelijk voor de leden, met uitzondering van de gegevens van leden die
dit  hebben aangegeven.  De gegevens van deze leden worden niet  op de ledenlijst  vermeld of  op
verzoek alsnog verwijderd. De webmaster draagt zorg voor het plaatsen van de alleen voor leden
toegankelijke ledenlijst op de website. De gegevens hiervoor worden op ad hoc basis verstrekt door de
secretaris. Tevens is deze ledenlijst door leden op te vragen bij de secretaris.

De gegevens uit categorie 1 worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de doelstellingen zoals weergegeven in paragraaf 1.1 (zoals het verstrekken van de NAW
gegevens aan de drukker/verzender van het clubblad). 

 2.3 Gegevens categorie 2

De gegevens uit  categorie 2 worden beheerd door de secretaris  en de penningmeester.  Enkel  het
bestuur heeft toegang tot deze gegevens. De gegevens van categorie 1 en 2 worden op ad hoc basis
gedistribueerd onder de bestuursleden. Het is de bestuursleden absoluut verboden deze gegevens te
delen met derden. Oud bestuursleden zijn verplicht deze gegevens te vernietigen.

 2.4 Gegevens categorie 3

Enkel het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) heeft toegang tot de gegevens
uit categorie 3. Het is de bestuursleden absoluut verboden deze gegevens te delen met derden. Oud
bestuursleden zijn verplicht deze gegevens te vernietigen.
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