
Privacy verklaring E H C N 

Wij verwerken persoonsgegevens via deze website en willen je hierover graag duidelijk en 
transparant informeren. In dit privacy statement vind je het antwoord op de belangrijkste 
vragen over de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor deze website 
is het bestuur van de Eriba HYMER Club Nederland. 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer 
deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. 
Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je 
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar 
zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij verwerken persoonsgegevens van personen, die zich als lid schriftelijk hebben 
aangemeld bij onze club. 
 
Met welk doel verwerken jullie mijn persoonsgegevens? 
Om een overzicht te hebben van ons ledenbestand, i.v.m. het innen van contributie, het 
toesturen van clubinformatie en het organiseren van clubactiviteiten. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 
Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven en op een goede 
manier zichtbaar maken.  Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om je 
relevante informatie te sturen en je goed te informeren en om de contributie voor onze club 
te kunnen innen.  

Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens? 
Nee, wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn 
gevoelige gegevens, bijvoorbeeld BSN nummer, over gezondheid, strafrechtelijk verleden, 
etnische gegevens of gegevens betreffende ras of religie. Deze gegevens verwerken wij dus 
niet. 

Delen of verkopen jullie mijn gegevens met andere organisaties? 
Nee, dat doen we niet. 

Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om? 
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor 
normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Bij het beëindigen van het 
lidmaatschap van de EHCN worden de opgeslagen persoonsgegevens verwijderd uit onze 
bestanden. We doen ons uiterste best om je gegevens veilig te verwerken, met als doel om 
ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de 
accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. 
Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen 
getroffen  om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals 
versleuteling van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en logging van activiteiten.  



Op de website is een ledengedeelte, beschermd door een inlognaam en code, waar alleen 
leden toegang toe hebben.  

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Alleen geautoriseerde beheerders kunnen bij je informatie.  

Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt 
waren? 
Nee, dat doen we niet. 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 
Gegevens gerelateerd aan je profiel worden verwijderd na het beëindigen van het 
lidmaatschap van de EHCN. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende 
wet- en regelgeving. 

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij? 
We verwerken de volgende persoonsgegevens, met als doel om mensen met elkaar in 
contact te brengen, dat ze elkaar makkelijker vinden om nog beter elkaars kennis en 
kwaliteiten te benutten en meer dingen samen te doen. 

Data element Verplicht of optioneel? Specificatie 

E-mailadres              Verplicht  

Voornaam Verplicht  

Achternaam Verplicht  

Adres Verplicht  

Postcode Verplicht  

Telefoonnummer Verplicht  

Bankgegevens Verplicht I.v.m. het  innen van contributie 

Caravan gegevens Verplicht Merk – bouwjaar - type 

Hoe lang men Eriba rijdt Verplicht  

 
Welke gegevens worden aan derden verstrekt. 
In verband met de subsidieaanvraag bij HYMER worden de volgende gegevens doorgegeven 
aan de coördinator. Deze heeft schriftelijk verklaard dat deze gegevens niet worden 
doorgegeven aan HYMER of een andere instantie, maar alleen ter verificatie van de hoogte 
van de subsidie worden gebruikt. 
 

Data element Verplicht of optioneel? Specificatie 

NAW gegevens           Verplicht  

Geboortejaar Verplicht  

Type caravan Verplicht  



Hoe gaan jullie om met foto’s? 
Persoonlijke foto’s, bij voorbeeld van het bijwonen van een weekend, evenement, of reis, 
zijn alleen zichtbaar voor leden op het met een inlognaam en wachtwoord beschermd 
ledengedeelte van de website. Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een 
persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een 
gevoelig gegeven zijn. Voor onze foto’s gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. 
We maken een afweging tussen het belang van onze site en het privacybelang van de 
betrokkene/geportretteerde. We mogen dus wel portretten maken, zolang deze niet te veel 
het privacybelang van de geportretteerde schaden. Als we de grondslag gerechtvaardigd 
belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de 
gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken.  Een lid kan ten alle 
tijden bezwaar maken tegen een bepaalde foto waarop hij/zij zichtbaar is. Deze foto wordt 
dan verwijderd.  

Verstrekken jullie andere partijen persoonsgegevens?  
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun je contact 
opnemen via het contactformulier. 

OPT-OUT en tracking 
Om het gebruik van ons platform zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen wij je 
(automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving. 
Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. We beschouwen deze 
als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor het Eriblaadje is het mogelijk je af 
te melden. In deze nieuwsbrief gebruiken wij geen tracking. We leggen dus niet vast of je 
deze mail hebt geopend of op welke link je hebt geklikt. 

Cookies 
Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een 
bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan 
informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat 
van) de gebruiker.  

Voor welke doeleinden gebruiken jullie cookies? 
Wij gebruiken géén tracking cookies, maar wel functionele cookies. Hiermee zorgen we 
ervoor dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld door 

• het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet 
steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen 

• het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, 
bijvoorbeeld als er een vragenlijst of online bestelling wordt ingevuld  het opslaan 
van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, 
etc.   

• het mogelijk maken om te reageren op onze website  



Welke persoonsgegevens verwerken jullie met cookies? 
Wij verwerken geen persoonsgegevens via cookies. 

Hoe gebruiken jullie cookies voor statistieken? 
We gebruiken de standaard cookies van Stratos om te zien hoeveel personen onze website 
bezoeken en wanneer. Welke pagina’s het meest worden bezocht. Op deze wijze kunnen we 
de website professionaliseren .  Deze cookies zijn niet gepersonaliseerd. We maken geen 
gebruik van Google Analytics-cookies. 

Worden persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt? 
Alle persoonsgegevens worden binnen de EER verwerkt. 

 


