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Persoonsgegevens zullen worden behandeld conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) die per 25-05-2018 geldt. De persoonsgegevens zullen door het 

bestuur verwerkt en bewaard worden tot het moment van uitschrijving. Hierna zullen de 

gegevens tijdig gewist worden conform de regeling van de AVG. De ondergetekende heeft 

het recht om verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door het bestuur van A.S.V. 

Prometheus in te trekken, zij het zonder terugstorting van betaalde contributie of opheffing 

van bestaande schulden. Verder heeft de ondertekende het recht om op eigen verzoek 

zijn/haar bewaarde gegevens in te zien. 

 

Gegevens worden door het bestuur van A.S.V. Prometheus gebruikt om: 

 Contact op te nemen met leden/informeren over activiteiten, commissies of andere 

zaken. 

 Contact op te nemen met leden met betrekking tot de jaarlijkse buitenlandreis, 

weekendjes, het kamp (wat betreft e-mail en telefoonnummer) of andere 

verenigingsactiviteiten. 

 Leden te informeren over het programma van de vereniging via de weekmail en het 

maandprogramma. 

 Rekening te houden met allergieën of andere noodzakelijkheden tijdens het 

organiseren van activiteiten. 

 De jaarlijkse almanak, activiteitenboekjes en het verenigingsblad de Pyros op te 

stellen. 

 Leden in staat te stellen contact met elkaar op te nemen. 

 De jaarlijkse contributie en betalingen voor activiteiten te kunnen uitvoeren.  

 

Derden: 

 IBAN en naam worden gedeeld met het incassoprogramma SepaDirect, het 

boekhoudsysteem E-Boekhouden en de bank ING. 

 De e-mailadressen worden gedeeld met de mailprogramma’s MailChimp, Hostnet en 

GMail.  

 IBAN, naam, e-mailadressen en overige persoonsgegevens worden gedeeld met het 

boekhoud- en ledenadministratiesysteem Conscribo. 

 

Foto’s: 

 Foto’s worden gedeeld met Google Photos, Google Drive, het interne deel van de 

website van A.S.V. Prometheus, de besloten Instagram en Facebook pagina van 

A.S.V. Prometheus. 

 Voor externe publicatie van foto’s wordt altijd toestemming gevraagd aan de maker 

en de personen op de foto’s. 


