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Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook de 
Loopgroep Bunnik heeft hier mee te maken met betrekking tot de gegevens die wij van de 
leden ontvangen en opslaan. Hieronder leest u wat dat betekent. 
 
De essentie van de AVG: 
 

1. Waarom worden de persoonsgegevens van de leden verwerkt? 
 

2. Welke gegevens worden verwerkt? 
 

3. Met wie worden de gegevens gedeeld? 
 

4. Hoe lang worden de gegevens bewaard? 
 
Vanzelfsprekend hebben wij voor onze ledenadministratie de persoonsgegevens nodig. De 
gegevens komen bij ons binnen door de ingevulde inschrijfformulieren. Naam, adres, 
woonplaats, m/v, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is nodig, om met 
onze leden te kunnen communiceren. De leden – die machtiging hebben afgegeven voor 
automatische incasso van de contributie – hebben uiteraard hun IBAN-nummer aan ons 
verstrekt voor dit doel.  
 
Onze vereniging – en daarmee ook onze leden – is lid van de Atletiekunie. Om die reden 
worden onze leden aangemeld bij de Atletiekunie met n.a.w. gegevens en geboortedatum. 
Met ingang van 2017 ontvangt de Atletiekunie de e-mailadressen met het doel, de 
lidmaatschapsbewijzen via email te kunnen verzenden. 
Met geen enkele andere instelling of bedrijf worden de gegevens van onze leden gedeeld. 
 
De inschrijfformulieren worden fysiek opgeborgen zolang de personen lid blijven van de 
loopgroep. Daarna worden deze formulieren vernietigd. De uitgebreide ledenlijst – mét de 
IBAN-nummers – wordt op een beveiligde USB-stick opgeslagen. De beperkte ledenlijst met 
n.a.w. gegevens, geboortedatum en e-mailadressen blijft 2 jaar op de computer – met goede 
beveiliging en virusscanner – staan. Regelmatig wordt een backup gemaakt op een externe 
beveiligde schijf. 
 
Op de website van de Loopgroep Bunnik (www.loopgroepbunnik.nl) staat op de ledenpagina 
t.b.v. het onderlinge contact de ledenlijst (met naam, telefoonnummer en e-mailadres) en 
een ‘smoelenboek’ met profielfoto’s van de leden. De ledenpagina is alleen toegankelijk voor 
leden, met een inlogaccount. 
 
Af en toe worden foto’s van trainingen of evenementen op de website van de loopgroep 
geplaatst, om daarmee de vereniging te presenteren. Mocht u er bezwaar tegen hebben als 
u (herkenbaar) in beeld bent, dan vragen we u dit aan ons door te geven via 
info@loopgroepbunnik.nl. 


