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Privacyverklaring Algemeen
Het BMW Motorbegeleidingsteam Nederland (BMTN) neemt de privacy van
persoonsgegevens uiterst serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor toezending van een offerte, een nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Het BMTN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van het BMTN en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier
(al dan niet op de website) aan het BMTN heeft verstrekt. Het BMTN kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uw voor- en achternaam
uw adresgegevens
uw telefoonnummer(s)
uw e-mailadres
uw geboortedatum
uw geboorteplaats
uw bankrekeningnummer
het kenteken, verzekeringsgegevens en overige gegevens van uw motor
uw pasnummer beroepsmatig verkeersregelaar en/of certificaat evenementenverkeersregelaar

Waarom heeft het BMTN deze gegevens nodig?
Het BMTN verwerkt uw persoonsgegevens:
•
•
•
•
•

om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail
en/of per post) te kunnen benaderen, dit alles omwille van de continuïteit van het
BMTN;
om uw activiteiten voor het BMTN te kunnen registeren;
om u te kunnen benaderen ten behoeve van deelname aan of informatie over
activiteiten zoals die door het BMTN aangeboden aan haar vrijwilligers;
ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie van
belang voor donateurs en vrijwilligers van het BMTN en
ten behoeve van inzet-gerelateerde informatie die verstrekt dient te worden aan
overheid en organisatoren van evenementen.

Hoe lang bewaart het BMTN deze gegevens?
Het BMTN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na
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het beëindigen van uw relatie met het BMTN niet langer dan een jaar bewaard. Dit tenzij
wet- en regelgeving anders vereist.

Delen met anderen van gegevens
Het BMTN verstrekt ten behoeve van onderstaande gevallen uw persoonsgegevens alléén
aan derden indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
1. Wanneer het BMTN-activiteiten voor u uitvoert (hiertoe onder meer te rekenen uw
aansluiting bij BMW Clubs Nederland en BMW Club Europe), worden uw
persoonsgegevens met de vrijwilligers van de vereniging en voornoemde
organisaties gedeeld, om de activiteiten soepel en naar behoren te kunnen
uitvoeren. Het betreft hierbij enkel de NAW-gegevens.
2. Aan de verzekeraars van BMTN (waaronder te rekenen onder meer de
aansprakelijkheidsverzekeraar) en bij optreden als verkeersregelaar aan (lokale)
overheden en organisatoren van evenementen wordt voorts de informatie verstrekt
die benodigd is om te van het kunnen functioneren in opdracht van het BMTN.
3. Aan organisatoren van evenementen waarvoor het BMTN wordt ingezet en aan bij
betreffende evenementen betrokken organisaties en instanties, waartoe onder meer
te rekenen KNWU, de overheid waaronder wegbeheerders en politie.

In kaart brengen van website-bezoek
Op de website van het BMTN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op
de website. Het BMTN gebruikt deze informatie om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Hyperlinks naar websites van derden
Op de website van het BMTN staan soms hyperlinks naar websites van derden. Het
BMTN stuurt daarbij geen gegevens mee van donateurs en vrijwilligers. Het BMTN is niet
verantwoordelijk voor de websites van derden en verwijst dan ook naar de privacy policy
van de betreffende website voor de verwerking van gegevens.

Gebruik van cookies
Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer
wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk aan te laten
sluiten bij de voorkeuren van alle bezoekers. Vanwege wijzigingen in de
telecommunicatiewet moeten we u om toestemming vragen om cookies op uw computer
te plaatsen. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen
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persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te
identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te
identificeren.

Google Analytics Is dat zo?
Het BMTN maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een web-analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. Via Google Analytics krijgt het BMTN
inzage in het bezoek op de website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en
onderwerpen. Op deze manier kan het BMTN de communicatie beter afstemmen op de
behoeften van de websitebezoekers. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip
van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer
informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt
wordt en om rapporten over de website aan het BMTN te kunnen verstrekken. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het BMTN heeft hier
geen invloed op. Het BMTN heeft Google geen toestemming gegeven om via het BMTN
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering van de daartoe in aanmerking komende gegevens kunt u
sturen naar secretaris@bmtn.nl. Het BMTN zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren,
de wettelijke termijn hiervoor is 4 weken.

Technische en Organisatorische maatregelen
Het BMTN neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het BMTN maakt gebruik van een
betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er
aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van
door het BMTN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het BMTN via
secretaris@bmtn.nl.
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Beeldmateriaal
Beelden zullen intern alleen gebruikt worden voor opleiding doeleinden. Als beeldmateriaal
buiten de vereniging wordt gebruikt zal daartoe aan betrokkene(n) toestemming gevraagd
moeten worden. Hierbij valt te denken aan publicatie op de website of bij presentatie aan
externen.

Website
De website www.bmtn.nl is de website van de vereniging BMW Motorbegeleidingsteam
Nederland.

Opgericht 7 november 1998

BMTN
Privacyverklaring BMTN Vrijwilligers_red03.docx

Beheer persoonsgegevens Vrijwilligers
Het BMW Motorbegeleidings Team Nederland (BMTN) beheert voor de uitvoering van haar taak
de persoonsgegevens van haar vrijwilligers (de leden van de vereniging) en zal moeten voldoen
aan de eisen zoals geformuleerd in de AVG.
In dit document wordt uitgelegd hoe het BMTN omgaat met de persoonsgegevens van haar
vrijwilligers.
Welke gegevens heeft het BMTN van haar leden:
Het BMTN beheert een database met gegevens van haar (aspirant) leden. De database is
ondergebracht in de ‘cloud’ en op lokale computers. Toegang tot de database heeft het bestuur en
daartoe door de ledenvergadering aangewezen personen. Zo kan de door de ledenvergadering
ingestelde kascontrolecommissie op enig moment uit hoofde van haar taakstelling inzage
verkrijgen.
Het bestuur is de enige die rechtstreeks toegang heeft tot deze gegevens van de leden.. De cloudbased database is afdoende beveiligd terwijl voorts backups cloud-based en beveiligd beschikbaar
zijn.
In de database worden van de leden de volgende gegevens bewaard.
1. Voorletters, voornaam, tussenvoegsel(-s), achternaam
2. Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
3. Geboortedatum
4. Ingangsdatum lidmaatschap, datum beëindiging, lidmaatschapsnummer
5. Geslacht lid, telefoonnummer(-s), e-mailadres(-sen)
6. Bankrekening
7. Geldigheid rijbewijs, geldigheid Verkeersregelaarspas en volgnummers
8. Kenteken motorfiets, verklaring van de verzekering.
9. Kopie VOG zonder BSN.
Hoe komt het BMTN aan uw persoonsgegevens?
De gegevens van de leden zijn afkomstig van het formulier “intake gegevens vrijwilligers”, dat door
de vrijwilliger bij aanvang vrijwilligerswerk bij het BMTN wordt ingevuld. De secretaris verwerkt
deze gegevens in de database. Op dit formulier is aangegeven dat de gegevens worden
opgenomen in de database van het BMTN. Andere gegevens worden separaat en desgevraagd
door het lid verstrekt aan de vereniging.
Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?
1. Mailadres voor verzending van uitvraag ten behoeve van inzetten, uitwisselen (inzetgerelateerde) informatie, uitnodigingen en verslagen vergaderingen, van informatie over het
BMTN of de markt waarop het BMTN zich beweegt en het vesturen van nieuwsbrieven aan
de leden. E-mailberichten worden altijd met opname van de e-mailadressen in het ‘BCCveld’ verzonden.
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2. Bankgegevens worden door het BMTN gebruikt voor betaling van de reiskosten,
inzetvergoedingen en andere kosten waartoe de ledenvergadering heeft besloten.
De daartoe noodzakelijke gegevens ( NAW gegevens en bankrekeningnummer) worden
door de secretaris doorgegeven aan de penningmeester die de financiële administratie van
de vereniging verzorgt.
3. De NAW- gegevens + geboortedatum + motorgegevens + nummer VKR pas wordt gebruikt
om vrijwilligers aan te melden voor een evenement bij de evenementen organisatie. Deze
gegevens worden ook verstrekt aan de leden die zich voor het betreffende evenement in
zullen zetten.
4. De NAW- gegevens worden voorts gebruikt om het voor het BMTN mogelijk te maken om
een risico- c.q. schadeverzekering af te sluiten waaronder de activiteiten van het
betreffende lid voor het BMTN zijn verzekerd.
Omdat aangetoond moet kunnen worden dat door invulling en versturen van de “intake gegevens
vrijwilligers” de betreffende persoon aan de vereniging toestemming geeft de gegevens te
verwerken en op te slaan, staat op het formulier een zinsnede "Ik ga akkoord met de
lidmaatschapsvoorwaarden." met daarbij een vakje waarin verplicht een vinkje moet worden
geplaatst. Deze formulieren worden digitaal opgeslagen door de secretaris.
Toegankelijkheid van de persoonsgegevens.
1. Het bestuur van het BMTN heeft volledige toegang tot alle gegevens van de leden van het
BMTN.
2. De Commissie O&T krijgt de gegevens van leden en aspiranten ten behoeve van het
opleidingstraject.
3. Op de website van het BMTN is achter een persoonlijke inlog en wachtwoord een lijst
opgenomen met namen van de vrijwilligers en hun adresgegevens en telefoonnummer(-s).
Verantwoordingsplicht.
Om te voldoen aan de verantwoordingsplicht heeft het BMTN bij de betreffende formulieren op de
website en op de overeenkomstige formulieren op papier een verwijzing naar de
lidmaatschapsvoorwaarden en een verwijzing naar de privacyverklaring van het BMTN
opgenomen. Op het in te vullen formulier is bij de ondertekening een vermelding opgenomen dat
de invuller zich door invulling en opsturen van het formulier akkoord verklaart met die
voorwaarden. De invuller moet daarvoor een vakje aanvinken.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Iedere opdrachtgever krijgt t.b.v. het op de juiste wijze kunnen organiseren van een inzet een
overzicht van de op dat evenement in te zetten vrijwilligers onder voorwaarden van de
verwerkersovereenkomst. Deze gegevens zijn: Naam, Tel nummer, VKR pas volgnummer en
kenteken motorfiets.
Ten behoeve van de opleiding tot Verkeersregelaar met landelijke bevoegdheid en eventuele
nascholing worden de noodzakelijke gegevens verstrekt aan het opleidingsinstituut. Deze
gegevens zijn: Naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.
De Stichting Verkeersregelaars Nederland krijgt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een
verkeersregelaarspas aan te vragen namens het BMTN. Voor Aspirant leden worden de gegevens
verstrekt tbv de e-learning module. Deze gegevens zijn: Naam, geboortedatum, kopie VOG zonder
BSN.
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Verder worden gegevens van leden niet aan derden verstrekt.
Verzoek tot wijziging van persoonsgegevens.
Een lid kan wijzigingen in de opgeslagen gegevens via email doorgeven aan de secretaris.
Verzoek om inzage in de persoonsgegevens.
De leden hebben het wettelijke recht inzage te krijgen in alle over hen opgeslagen gegevens.
Dit verzoek kan via email gericht aan de secretaris worden gedaan. De secretaris moet binnen een
termijn van 4 weken voldoen aan het verzoek.
Verzoek persoonsgegevens te verwijderen.
Een lid kan verzoeken alle betreffende gegevens te verwijderen uit de database inclusief alle
kopieën en back-up. Dit betekent dan wel dat het lidmaatschap ophoudt te bestaan. Aan dit
verzoek moet binnen 4 weken worden voldaan, tenzij wettelijke bewaartermijn anders voorschrijft.
Bewaartermijn van persoonsgegevens.
Van actieve leden en donateurs wordt in een apart register de bewaartermijn omschreven per
persoonsgegeven.
Van niet actieve leden worden de persoonsgegevens nog 1 jaar na beëindiging lidmaatschap
bewaard. De daadwerkelijke verwijdering vindt dan plaats op 1 januari daaropvolgend. Dit tenzij de
wettelijke bewaartermijn anders voorschrijft.
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG):
De vereniging heeft geen FG aangesteld, de secretaris van de vereniging is het aanspreekpunt als
het om de verwerking van persoonsgegevens gaat. Hij is bereikbaar per e-mail
secretaris@bmtn.nl.
Iedereen die onregelmatigheden aantreft wordt verzocht dit te melden bij de secretaris van de
vereniging.
Meldplicht datalek.
Wanneer iemand een datalek constateert, zal de secretaris dit datalek melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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