
 
 

Privacyreglement KCWF  

 

1. Doelstelling privacyreglement  

KCWF is een vereniging en houdt daarom een administratie bij van haar leden en (meewerkende) 

vrijwilligers. In deze administratie(s) verwerkt het bestuur persoonsgegevens van onze leden en 

vrijwilligers. Zonder die administratie(s) kunnen wij onze vereniging niet besturen en draaiend 

houden. In dit privacyreglement leggen wij vast binnen welke kaders we deze administratie(s) 

voeren.  

2. Doel KCWF 

Als KCWF streven we naar een leefbare samenleving van mensen en honden. 

 We organiseren: 

- trainingen en cursussen om hondeneigenaren te leren hoe zij met hun hond moeten omgaan; 

-  evenementen voor (toekomstige) hondeneigenaren; 

-  lezingen en informatieve bijeenkomsten; 

- trainingen en cursussen voor de vrijwilligers, om hun kennis en deskundigheid te vergroten en te 

 bevorderen; 

-  een clubblad en informatieve website voor leden en/of geïnteresseerden. 

 

We hebben een vijftal locaties gehuurd om onze activiteiten dichtbij de mensen te kunnen 

aanbieden.  

Om ons doel te bereiken, moeten we inkomsten verwerven. Dit doen we door onze leden contributie 

te laten betalen. Daarnaast hebben we een of meerdere sponsoren en adverteerders in het clubblad 

die ons voorzien van financiële middelen.  

3. Waarom verwerken we persoonsgegevens?  

We moeten persoonsgegevens verwerken om onze vereniging te kunnen besturen en draaiende  te 

houden. We moeten weten wie er trainingen / cursussen bij ons volgen, bij wie we 

lidmaatschapsgeld moeten innen, aan wie we het clubblad moeten toesturen, wie onze 

adverteerders en/of sponsoren zijn, wie onze instructeurs zijn en welke vrijwilligers we voor 

bepaalde activiteiten kunnen inzetten etc.  

 

4. Reikwijdte  van het privacyreglement 

Dit reglement ziet op de (geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde) verwerking van: 

-  persoonsgegevens van de leden in de ledenadministratie; 

-  persoonsgegevens van vrijwilligers van de vereniging in de vrijwilligersadministratie; 

-  de verwerking van documenten  van de leden en/of vrijwilligers. 

- de verwerking van gegevens van sponsoren, adverteerders, relaties  

 

  



 
 
 

5. Algemene kaders van het privacyreglement 

a.  De verwerking van persoonsgegevens doen we binnen de kaders van de Wet bescherming 

 persoonsgegevens en/of andere relevante wet- en regelgeving.  

b.  We gaan met grote zorg met de verstrekte persoonsgegevens om en registreren niet meer dan 

 nodig is.  

c.  We verstrekken de gegevens niet aan derden.  

d.  We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk.  

e.  Het bestuur van KCWF is verantwoordelijk voor een juiste naleving van dit privacyreglement. 

 

6. Welke gegevens verwerken we? 

a.  De persoonsgegevens van de leden die we verwerken zijn: 

- Naam 

- Adres en woonplaats 

- Telefoonnummer(s) 

- Bankrekeningnummer (met het oog op de machtiging) 

- E-mailadres 

- Gegevens van de hond(en) (naam, ras, leeftijd) 

- De cursus(sen) en/of training(en) die worden/zijn gevolgd. 

b.  Van de vrijwilligers verwerken we: 

- Naam 

- Adres en woonplaats 

- Telefoonnummer(s) 

- Bankrekeningnummer (met het oog op de vergoeding van eventueel gemaakte kosten) 

- E-mailadres 

- Functie binnen de KCWF 

- Welke cursussen of trainingen zij (kunnen) geven 

- Welke cursussen en/of deskundigheidsbevorderende activiteiten de vrijwilliger heeft gedaan. 

- Begin datum van het vrijwilligerswerk bij de KCWF 

- Van sommige functies de kledingmaat 

c.  Van de sponsor , adverteerders en relaties verwerken we uitsluitend zakelijke gegevens. Deze 

 gegevens vallen niet onder de werking van dit privacyreglement. 

d.  De betrokkenen ( onder a, b, en c) geven zelf deze gegevens aan ons op en verlenen ons daarmee 

 dus toestemming tot de verwerking ervan.  

  



 
 
 

7.  Beheer van de persoonsgegevens  

a.  Onze ledenadministrateur is verantwoordelijk voor de ledenadministratie door 

 - het bijhouden van de verwerking van de persoonsgegevens; 

 - het beheer van de ledenadministratie; 

 - het tijdig verwijderen van de persoonsgegevens in voorkomende gevallen.  

b.  Onze medewerkeradministrateur, een vrijwilliger, is verantwoordelijk voor de administratie van 

 alle meewerkende vrijwilligers, waaronder de instructeurs door: 

 - het bijhouden van de verwerking van de persoonsgegevens; 

 - het beheer van de vrijwilligersadministratie; 

 - het tijdig verwijderen van de persoonsgegevens in voorkomende gevallen.  

c.  De ledenadministrateur en de medewerkeradministrateur zijn zich bewust van de 

 vertrouwelijkheid van de gegevens en de geheimhoudingsplicht die dat met zich meebrengt.  

 

8. Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens? 

a.  We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat de 

 persoonsgegevens van leden worden verwijderd na beëindiging van het lidmaatschap. 

b.  De gegevens van de vrijwilligers worden twee jaar na beëindiging van de vrijwillige 

 werkzaamheden verwijderd. 

c.  Verwijdering wil zeggen dat de ledenadministrateur en/of de medewerkeradministrateur de 

 persoonsgegevens weghaalt uit de papieren en/of geautomatiseerde administratie(s).  

d.  Persoonsgegevens worden nog niet verwijderd als de financiële verhouding van de betrokkene en 

 de KCWF nog niet volledig is afgewikkeld. Of als er andere dringende redenen zijn die het 

 noodzakelijk maken dat we over de gegevens kunnen blijven beschikken.  

  

  



 
 
 

 9.  Wie heeft er toegang tot de administratie(s)? 

 a.  Alleen de ledenadministrateur (of diens waarnemer bij tijdelijke afwezigheid) en de  

  penningmeester hebben toegang tot de ledenadministratie.  

 

b.  De instructeurs krijgen een actuele lijst van de cursisten. Op deze lijst staan: 

 - naam van de cursist 

 - naam van de hond en het ras 

 - telefoonnummer van de cursist 

 - emailadres van de cursist, 

c.  Tot de (volledige) vrijwilligersadministratie heeft, naast de medewerkeradministrateur en de 

 penningmeester, ook het bestuur toegang.  

d.  De lijst van de vrijwilligers wordt (al dan niet digitaal) aan de vrijwilligers ter beschikking gesteld. 

 Op deze lijst staan naam, functie, adres, email en telefoonnummer.  Vrijwilligers die niet op deze 

 lijst vermeld willen worden, kunnen dit bij de medewerkeradministrateur, bekend maken.  

10. Technische werkzaamheden  

 Als er technische werkzaamheden aan de administraties en/of de geautomatiseerde systemen 

 waarin de administraties zijn opgenomen, gedaan moeten worden, dan zullen we vooraf 

 geheimhouding bedingen van de personen die deze werkzaamheden zullen uitvoeren.  

 

11. Geheimhoudingsplicht en verstrekken van persoonsgegevens 

 a. Iedereen, zoals bedoeld in artikel 9, met toegang tot de administratie(s) heeft de plicht 

  vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.  

 b.  Alleen als een wettelijk voorschrift vereist dat persoonsgegevens worden verstrekt of als uit 

  hun specifieke taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit, kan de geheimhoudingsplicht 

  worden doorbroken.   

 c.  Het bestuur kan bij rechtsgeldig bestuursbesluit, dat vervolgens is goedgekeurd door de 

  ledenvergadering, situaties aangeven, waarbij het is toegestaan om binnen de vereniging 

  bepaalde gegevens te delen.  

 d.  In alle andere situaties worden persoonsgegevens alleen aan derden verstrekt als daarvoor 

  toestemming van de betrokkene is verkregen.  

  



 
 
 

12.  Rechten van de betrokkenen  

 Iedere betrokkene heeft recht op: 

 - informatie,  

 - inzage in de administratie van de eigen vermelde gegevens, 

 - correctie (verbetering, aanvulling, verwijdering van onjuiste gegevens en/of afscherming), 

 - recht van verzet.  

13. Recht op informatie  

 Als een lid of vrijwilliger verzoekt om informatie, dan geeft het bestuur binnen vier weken 

 informatie over: 

 - het doel van de administratie, 

 - de wijze van verwerking van de persoonsgegevens, 

 - de geldende regels, 

 - welke rechten betrokkene heeft, 

 - de plaats waar de registratie kan worden ingezien of bij wie de registratie kan worden  

  opgevraagd.  

14. Recht op inzage  

 a.  Als een lid of vrijwilliger verzoekt om inzage van zijn gegevens, dan stelt de   

  ledenadministrateur of de medewerkeradministrateur allereerst de identiteit van  

  betrokkene vast aan de hand van een paspoort of identiteitsbewijs.  

 b.  Daarna verstrekt de ledenadministrateur of de medewerkeradministrateur binnen vier weken 

  na ontvangst van het verzoek een kopie van de gegevens die over betrokkene  zijn vastgelegd. 

15. Recht op correctie 

a  Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering en/of (betere) afscherming van de 

 gegevens.  

b.  Een lid of vrijwilliger kan schriftelijk om correctie vragen. Het verzoek omschrijft de aan te 

 brengen wijzigingen.  

c.  De ledenadministrateur of de medewerkeradministrateur gaat binnen vier weken over tot 

 correctie van de verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens: 

 - feitelijk onjuist zijn,  

 - voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn,  

 - in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.  

d.  Als de ledenadministrateur of de medewerkeradministrateur het verzoek tot correctie niet of niet 

 geheel uitvoert, dan laat hij dat betrokkene onder opgave van redenen schriftelijk weten.   

e.  De ledenadministrateur of de medewerkeradministrateur verzekert zich er in voorkomende 

 gevallen van dat derden hun bestanden dienovereenkomstig aanpassen. De ledenadministrateur 

 of de medewerkeradministrateur deelt de verzoeker mee aan welke derden hij de gewijzigde 

 informatie heeft verstrekt.   



 
 
 

16. Recht van verzet  

a.  Een lid of vrijwilliger kan bij het bestuur verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn 

 persoonsgegevens om bijzondere persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld 

 gewetensbezwaren), ook al zijn of worden de persoonsgegevens rechtmatig en binnen het doel 

 verwerkt.  

b.  Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordeelt het bestuur of dit verzet 

 gerechtvaardigd is.  

c.  De ledenadministrateur of de medewerkeradministrateur beëindigt de verwerking direct als het 

 bestuur het verzet gerechtvaardigd acht.  

17. Onvoorzien  

 In gevallen waarin het privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur, zo mogelijk na 

 instemming van de ledenvergadering. In spoedeisende gevallen informeert het bestuur de 

 ledenvergadering achteraf. 


