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PRIVACY Beleidsverklaring 

De Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen “St. Hubertus” (hierna te noemen: de Federatie) 

is statutair gevestigd te Zevenaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 40119279. Zij doet deze Privacy Beleidsverklaring als een nadere uitwerking in het kader 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens 

de Federatie verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

1 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

1.1 De Federatie verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u: 

a. akkoord hebt gegeven aan uw vereniging (lees: schutterij of gilde) om uw gegevens aan ons te 

verstrekken; 

b. contact met ons opneemt (bijv. via brief, e-mail, een contactformulier op de website, 

telefonisch e.d.). 

c. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. 

1.2 De Federatie verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: 

a. voorletters, roepnaam en achternaam, titulatuur; 

b. geboortedatum (in relatie tot deelname aan wedstrijden of aanvragen voor onderscheidingen of bij 

een functie in het Federatiebestuur); 

c. postadres; 

d. mailadres; 

e. telefoonnummer; 

f. geslacht (bedoeld voor de aanspreektitel) 

g. BSN-nummer (alleen bij een functie in het Federatiebestuur); 

h. en voorts mogelijk relevante gegevens binnen de Federatie (zoals commissie- en vrijwilligersfunctie(s), 

deelname aan wedstrijden, behaalde wedstrijdresultaten, opname in de Gilderaad van Gelderland). 

Ook persoonlijke foto’s kunnen onderdeel zijn van deze gegevens; 

i. browsercookies en vergelijkbare technieken 

1.3 De Federatie kan deze gegevens gebruiken voor: 

o de organisatie van de Federatie; 

o uitvoeren/aansturen van activiteiten; 

o het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten; 

o beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening); 

o voorlichting en publicatie (informatievoorziening en bevordering van bekendheid van het schutters- en 

gildewezen), ondermeer via haar eigen kanalen op internet en social media; 

o opbouw historische archieven en onderzoek (ontwikkeling in het schutters- en gildewezen); 
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2 INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

U kunt contact opnemen met de Federatie via telefoonnummer 06-46352019, 

of per e-mail: secretaris@schuttersnet.nl voor: 

a. meer informatie over de wijze waarop de Federatie persoonsgegevens verwerkt; 

b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 

c. inzage in de persoonsgegevens die de Federatie met betrekking tot u verwerkt; 

d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Federatie. 

3 BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

3.1 De Federatie zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde 

doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

3.2 De Federatie treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. 

4 DERDEN 

4.1 De Federatie kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: 

o Eén of meerdere van de vier Kringen die aangesloten zijn bij de Federatie; 

o Overige aangesloten leden van de Federatie 

o Derden (alleen de contactgegevens van de leden) 

o Verwerkers van de Federatie (voor de uitvoering van dienstverlening); 

o Personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de vigerende wet- en 

regelgeving. 

4.2 De Federatie verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor 

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de Federatie daartoe verplicht is op grond van de wet of een 

rechterlijke uitspraak. 

5 WIJZIGINGEN 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om 

deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. 

 

 

 

Namens het bestuur van de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen “St. Hubertus” 

 

Wim Sanders (voorzitter) Zevenaar, 13 september 2018 Marten Hoekstra (secretaris) 
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