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      Contactgroep Postactieven Regio Volkel 
         Officieel erkende vereniging van oud-personeelsleden der Koninklijke Luchtmacht 

 

          
PRIVACY verklaring CGPA regio Volkel ingevolge de wet AVG  
 
 
Datum van uitgifte: 25-5-2018 
 

 
1. Per 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa in 
werking getreden. Deze wet AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te 
brengen en is onder meer bedoeld om uw gegevens beter te beschermen en u op de hoogte te 
brengen welke gegevens hoelang en voor welk doel worden bewaard. Hieronder is dit voor onze 
Contactgroep Postactieven KLu regio Volkel nader uitgewerkt. (CGPA regio Volkel) 
2. De Contactgroep Postactieven KLu regio Volkel, statutair gevestigd op het adres van het 
secretariaat: Broekmorgen 66, is bestuurlijk verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring CGPA regio Volkel.  
 
3. Contactgegevens: 
 
3.1.  Contactgroep Postactieven regio Volkel 

Per adres: Broekmorgen 66  
5401PK Uden 
Tel.: 0413265634 
Gsm: 0649812750 
E-Mail: secretaris@cgpa-volkel.nl  

 
3.2. Functionaris Gegevensbescherming CGPA regio Volkel: 
Ledenadministrateur dhr. Kees de Koning te bereiken via email: ledenadministratie@cgpa-volkel.nl    
 
4. Persoonsgegevens die wij verwerken: 
De CGPA regio Volkel verwerkt de persoonsgegevens van haar leden omdat zij gebruik maken van 
onze diensten (uitnodigingen, jaarlijkse contributie en bijdragen voor socials, evenementen, 
vergaderingen, vrijwillige inzet op verzoek Commandant) en/of omdat zij deze zelf aan het bestuur van 
de CGPA regio Volkel hebben verstrekt. 
 
4.1. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de CGPA regio Volkel verwerkt:  
- Voor- en achternaam; 
- Geslacht; 
- Geboortedatum; 
- Geboorteplaats; 
- Adresgegevens; 
- Telefoonnummer(s); 
- E-mailadres; 
- Bankrekeningnummer van een lid (indien van toepassing); 
- Machtigingen (voor automatische incasso bij banken in van toepassing); 
- Gegevens en beeldmateriaal over/van activiteiten van leden (zie onze website(; 
 
4.2. Het bestuur verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van leden. 
 
4.3. Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over leden.  
 
5. Met welk doel en op basis van welke grondslag het bestuur CGPA regio Volkel 
persoonsgegevens verwerken? 
 
5.1. Het bestuur van de CGPA regio Volkel verwerkt, met toestemming van betrokkene, uw 
persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
- Het afhandelen van de betaling voor contributie en bijdrage evenementen van leden. 
- Verzenden van onze nieuwsbrief per post of per email. 
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- Verzenden van uitnodigingen voor onze socials, evenementen, vergaderingen. 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of    
voor vrijwillige inzet op verzoek Commandant vliegbasis Volkel. 
- Toegang verlenen tot de vliegbasis. 
- Vullen van onze website met voor de leden wetenswaardige artikelen, foto’s, film’s, etc. 
 
6. Geautomatiseerde besluitvorming 
  
6.1. Het bestuur van de CGPA regio Volkel neemt beperkt, op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een bestuurslid van de CGPA regio Volkel) tussen zit. Het betreft concreet het innen van 
incassomachtigingen voor jaarlijkse contributiebetalingen bij de banken waar leden zijn aangesloten. 
 
7. De CGPA regio Volkel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
 
7.1. Davilex voor de Ledenadministratie. Zonder zo’n administratie kan de CGPA regio Volkel voor 
ruim 600 leden haar taak niet uitvoeren. Op een door twee met inlogcode beveiligde laptops, 
verbonden met internet voor het verzenden van e-mails (nieuwsbrief, poortlijst, met een USB-stick 
voor back-up. 
7.2. Davilex ledenadministratie voor de financiële administratie. Zonder zo’n administratie kan de 
CGPA regio Volkel voor ruim 600 leden haar taak voor het bijhouden van haar ledenadministratie niet 
uitvoeren. 
7.3. Tot eind 2018 de IBANC (pay-collect-control software) voor automatische incasso handelingen. 
Verplicht voor het innen van incasso’s. 
7.4. De van onze website provider, www.One.com afkomstige “Joomla webdesigner” voor het website 
ontwerp en onderhoud van de website www.cgpa-volkel.nl  (door twee leden die vrijwillig als 
webmaster functioneren). Het bestuur van de CGPA regio Volkel heeft geen eigen ‘knowhow’ op dit 
gebied en kan anders geen website onderhouden. 
7.5. De diverse Microsoft Office programma’s zoals Outlook, Word en Excel voor het ontvangen en 
verzenden van e-mails aan leden, bestuursleden, webdesigner en Centrale Coördinator Veteranen en 
Postactieven Koninklijke Luchtmacht (CCVPKLu). Word voor tekstverwerking en Excel voor de 
ledenlijst en het maken van de poortlijsten voor de toegang van leden tot de vliegbasis. 
7.6. Het gebruik van deze computerprogramma’s heeft geen andere gevolgen voor de  leden, dan 
waarvoor het bedoeld is, nl. het doelmatig voeren van de verenigingsadministratie en communicatie. 
 
8. Bewaartermijnen.  
 
8.1. De persoonsgegevens van onze leden blijven na opzegging bewaard in een ‘niet-leden’ bestand. 
Dit om spijtoptanten en administratieve fouten makkelijk te kunnen corrigeren. Het ‘niet-leden’ bestand 
wordt jaarlijks geschoond van ‘niet-leden’ die langer dan 1 jaar als ‘niet-lid’ geregistreerd staan. 
 
9. Delen van persoonsgegevens met derden. 
  
9.1. De CGPA regio Volkel verkoopt of stelt geen gegevens beschikbaar aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend, indien dit strikt noodzakelijk is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting.  
9.2. Met de volgende instanties en om de volgende redenen worden uw persoonsgegevens gedeeld. 
- de Centrale Coördinator Postactieven & Veteranen KLu, voor aanmelding en afstemming met de 
Centrale Veteranen- en Postactieven database (Archie) voor toekenning lidmaatschap en 
rëuniefaciliteiten, postactieven pasaanvragen, uitnodigingen en informatieverstrekking vanuit CLSK. 
- de Servicebalie van Bureau Inlichtingen en Veiligheid van vliegbasis Volkel, voor verplichte 
toegangscontrole bij betreding van de vliegbasis (o.a. voor socials, vertrek busreis). 
- de ING bank inzake (via invulformulieren ondertekend door de aanvrager/lid) machtigingen voor 
contributiebetalingen. 
- de webmaster die het op de website geplaatste beeldmateriaal bewaard op een computer. 
9.3. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, voor dat deze gegevens 
worden gedeeld, een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.  
9.4. Het bestuur van de CCPA regio Volkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
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9.5. Het bestuur van de CGPA regio Volkel gebruikt op haar internet activiteiten geen cookies of 
vergelijkbare technieken. 
 
10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
  
10.1. De leden van de CGPA regio Volkel hebben het recht om haar persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben de leden het recht om de eventuele toestemming voor 
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van haar 
persoonsgegevens door Contactgroep Postactieven regio Volkel en hebben het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat leden bij het bestuur een opdracht kunnen indienen om 
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een opdracht tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of een opdracht tot intrekking van uw toestemming 
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per email sturen naar onze secretaris: 
secretaris@cgpa-volkel.nl 
   
10.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij als bestuur uw 
aanvraag met u, ter controle, terugkoppelen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op 
uw verzoek. Het bestuur van de Contactgroep Postactieven regio Volkel wil u er tevens op wijzen dat 
u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   
 
11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 
11.1. Het bestuur van de Contactgroep Postactieven regio Volkel neemt de bescherming van uw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een 
van onze bestuursleden of via onze secretaris: secretaris@cgpa-volkel.nl  
 
11.2. De persoonsgegevens in computersystemen en website zijn beveiligd met 1 of meerdere 
passwords. Van de ledenadministratie in Davilex wordt geregeld een back-up gemaakt. Papieren 
documenten met persoonsgegevens worden door de bestuursleden zorgvuldig bewaard in een 
afgesloten kast. 
 
 
 
Het Bestuur Contactgroep Postactieven regio Volkel, 
 
 
 
 
Gerard van der Hoeven 
Voorzitter 
 

 


