
 
 

Omgang Privacywet 
De Seinpaal 

 
  



PRIVACYBELEID 
 
 
Privacyverklaring 
 
Modelspoorvereniging De Seinpaal, met postadres Weth. Elhorststraat 20; 7543 TD Enschede en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40103414 verklaart het volgende: 
 
 
De Seinpaal hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van 
persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie 
geven over de wijze waarop De Seinpaal persoonsgegevens verwerkt van leden, en andere personen 
waarmee De Seinpaal een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met 
relatie.  
 
Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld 
en beveiligd. Hierbij houdt De Seinpaal zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de 
gegevensverwerking is vereniging De Seinpaal. 
 
In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere 
rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de 
ouder/voogd bedoeld.  
 
 
Wij verwerken persoonsgegevens van: 
 
A. Leden van de vereniging met het doel deze leden te bereiken, hun bijdragen en contributies te 
kunnen innen. Hiertoe bewaren wij NAW gegevens en voor zover beschikbaar en noodzakelijk ook de 
geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer(s) van onze leden. 
Deze gegevens worden door ons actief bewaard totdat het lid aan zijn verplichtingen, zoals 
vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, heeft voldaan. Hiermee 
wordt niet alleen gedoeld op financiële verplichtingen, maar ook het in bezit houden van materialen 
e.d. van de vereniging. Ledenlijsten blijven passief bewaard in het archief van de vereniging, tenzij 
het lid bij opzegging uitdrukkelijk heeft aangegeven dat zijn (of haar) gegevens verwijderd moeten 
worden. De vereniging bewaart deze gegevens uitsluitend om de ex-leden te kunnen uitnodigen voor 
door haar georganiseerde evenementen zoals tentoonstellingen, jubilea e.d. 
 
B. Belangstellenden in onze vereniging, met name van degenen die zich hebben aangemeld om de 
berichten van onze club te ontvangen of belangstellenden die uit eigen beweging in contact zijn 
getreden met de vereniging. Wij bewaren alleen de namen en contactgegevens van deze personen. 
Deze gegevens worden onmiddellijk uit onze bestanden verwijderd wanneer u zich als abonnee 
afmeldt of als verder contact niet meer aan de orde is.  
 
De bovengenoemde gegevens, zowel vermeld onder ad A als ad B, worden niet gedeeld met derden.  
 
 
Foto's, Facebook, Website, en cookies 
Wij maken regelmatig beeldopnames (foto's en filmpjes) van onze clubactiviteiten. Die worden onder 
meer geplaatst op de website en de Facebookpagina van de vereniging. Op die beeldopnames 
kunnen zowel leden van de vereniging als derden te zien zijn. Voor leden en derden geldt dat, indien 



u niet wenst dat uw afbeelding in de opnamen die wij hebben gepubliceerd te zien is, kunt u dat bij 
onze vereniging schriftelijk melden. Wij zullen die afbeelding dan van internet en uit ons fotoarchief 
verwijderen. Dat kunnen we uiteraard niet voor opnamen die door derden zijn gemaakt of gedeeld. 
U zult daarvoor met degene die de opnamen gemaakt en/of op internet geplaatst heeft contact 
moeten opnemen. 
Gedurende clubavonden en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door 
onze huisfotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van De Seinpaal 
of sociale media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze 
niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail 
naar de secretaris onder vermelding van de referentie naar de foto/video.  
 
De Seinpaal heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn 
op sociale media. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op sociale media zich 
moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft De Seinpaal geen verantwoordelijkheid, tenzij door De 
Seinpaal zelf geplaatst.  
 
 
Een deel van de belangstellenden in onze vereniging volgt ons via Facebook of andere sociale media. 
Wij delen uw gegevens niet met Facebook of andere sociale media kanalen. Wij krijgen wel 
informatie van Facebook e.d. met name hoeveel mensen onze pagina lezen en onze video's op 
Facebook bekijken. Meer willen we ook niet weten. 
 
De website van de modelspoorclub wordt gehost bij Wordpress.com. 
De host van de website maakt gebruik van cookies, m.n. om de website goed te laten functioneren 
en het aantal bezoekers te monitoren. Tot deze laatste gegevens hebben wij toegang om te zien 
hoeveel bezoekers de site trekt, uit welk land het bezoek afkomstig was en via welke link de site is 
bereik. De Seinpaal plaatst zelf geen cookies op uw telefoon, tablet of computer.  
 
 
 
Websites van De Seinpaal en andere websites  
Op de websites van De Seinpaal kunnen links voorkomen naar andere websites. De Seinpaal draagt 
echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. 
Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.  
De volgende websites vallen onder verantwoording van De Seinpaal:  

• https://seinpaal.wordpress.com 
• https://www.facebook.com/DeSeinpaal/ 

 
 
TENSLOTTE 
Vragen  
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: De 
Seinpaal, onderwerp Privacy via e-mail: deseinpaal@gmail.com of het in de kop van de verklaring 
genoemde postadres 
 
Wijzigingen privacybeleid  
De Seinpaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij 
adviseren dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien 
De Seinpaal een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop De Seinpaal 
de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze 
website, in onze nieuwsbrief of op sociale media.  
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mailto:deseinpaal@gmail.com

