
Tafelronde 139 De Meijerij 
Privacy Beleid 

Tafelronde 139 de Meijerij hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie 

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Tafelronde 139 de Meijerij  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 

en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich 

mee dat (wij) in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Als Tafelronde 139 de Meijerij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen 

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit 

document. 
  



Tafelronde 139 De Meijerij 
 

Verwerking van persoonsgegevens van leden, oud leden en 
aspirant leden 
Persoonsgegevens van leden, oud leden en aspirant leden worden door Tafelronde 139 

de Meijerij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- De ledenadministratie; 

- De aanmelding van de lidmaatschapsgegevens richting de Nationale Tafel; 

- De inning van de contributie en naheffingen; 

- Informatieverstrekking van onze vereniging aan leden, oud leden en aspirant leden. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het mailbericht waarin u aangeeft lid te zijn/zijn geweest/willen worden van onze 

vereniging en waarin u toestemming geeft voor verwerking van uw 

persoonsgegevens; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tafelronde 139 de Meijerij de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

 
-  Voornaam, eventueel tussenvoegsel,  achternaam en titulatuur; 
- Mailadres;  
- Datum aanvang lidmaatschap; 
- Geboortedatum *; 
- Adresgegevens *; 
- Commissie(s) *. 

*: deze persoonsgegevens worden niet bewaard van oud leden. Deze gegevens worden verwijderd 

binnen 2 maanden na de VUT of het plaffen van het betreffende lid. 

De ledenlijst wordt slechts verspreid over de volgende functionarissen: 

• Bestuursleden Tafelronde 139 de Meijerij:   

- de secretaris is privacy-verantwoordelijke/privacy-persoon; 
- de voorzitter is aanspreekpunt bij klachten; 
- alle bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend 

Uw persoonsgegevens worden door Tafelronde 139 de Meijerij  opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) tot wij melding krijgen van uw overlijden of het intrekken van uw 

toestemming. U bent immers oud Tafelaar voor het leven. 

De richtlijn voor verspreiding van persoonsgegevens: Tafelronde 139 de Meijerij zal terughoudend 

omgaan met uw persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat er geen ledenlijsten worden 

verstrekt, er geen verspreiding via sociale media zal plaatsvinden en oud leden enkel in de BCC 

zullen worden gemaild.  
 

Leden hebben te allen tijde het recht om inzage te krijgen in de gegevens van hem en/of haar, 

en men kan bij beëindiging van het lidmaatschap een verzoek indienen om de gegevens eerder 
te verwijderen dan bij melding van overlijden. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap bewaart de vereniging alleen nog de naam, de titulatuur, de 

datum aanvang van het lidmaatschap en het mailadres. Dit met als doel om de oud-leden bij 

speciale gelegenheid zoals een Dies te kunnen bereiken. 
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Verwerking van persoonsgegevens bij evenementen 
Persoonsgegevens kunnen tijdelijk worden vastgelegd door Tafelronde 139 de Meijerij  

verwerkt bij bepaalde evenementen. Denk hierbij aan de Toep-drive e.d. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het op een goede en correcte wijze kunnen organiseren van het evenement. 

Deze gegevens worden beheerd en zijn alleen toegankelijk voor de organisatoren van het 

evenement. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tafelronde 139 de Meijerij  de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 
- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Telefoonnummer; 
- Mailadres; 
- Nummer Tafelronde. 

Deze persoonsgegevens worden door Tafelronde 139 de Meijerij slechts gedurende zeer korte tijd 

opgeslagen en direct na afloop van het evenement verwijderd en vernietigd. 
 

 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

- De ledengegevens worden doorgegeven aan de Nationale Tafelronde t.b.v. de landelijke 

administratie en het verstrekken van het nationale Tafelmagazine; 

- Foto worden alleen gepubliceerd op onze website of verstrekt aan derden (bijvoorbeeld 

pers) indien hiervoor toestemming is verleend. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger.  
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Bewaartermijn 
Tafelronde 139 de Meijerij  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk 

voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens Tafelronde 139 de Meijerij  van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Hiervoor hebben zij een 

geheimhoudingsverklaring ondertekend; 

- Wij zorgen er voor dat onze computers die de gegevens verwerken altijd voorzien zijn van de 

laatste beveiligingsupdates, virusscanner e.d. 

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is; 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

- Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door 

u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 

voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 

hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Procedure voor het melden van datalekken 
 

Tafelronde 139 de Meijerij is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na ontdekking.  

Tafelronde 139 de Meijerij spreekt van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van 

derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van 

een beveiligingsprobleem. 

 

Het datalek moet gemeld worden bij de secretaris van het bestuur, die vervolgens per mail vastlegt 

wat er gelekt is en wat de gevolgen zijn voor de personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn. 

De secretaris stelt daarna het volledige bestuur in kennis van het datalek. De inhoud van het 

datalek wordt op de eerstvolgende vergadering gemeld door het bestuur en vermeld in de notulen. 

Indien het een datalek van oud leden betreft worden deze oud leden per mail op de hoogte gesteld 

van de inhoud van het datalek. 

De secretaris, en bij diens afwezigheid de voorzitter, doet binnen 72 uur na ontdekking melding bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens.  

De melding bestaat in ieder geval uit: 



- de aard van de inbreuk; 
- de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen; 
- de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken; 
- een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor 

de verwerking van persoonsgegevens; 
- de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te 

verhelpen. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen via onze privacy-persoon binnen het bestuur (de secretaris) of via 

de voorzitter van Tafelronde 139 de Meijerij . Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit 

natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met 

ons op per mail (secretarisrt139@gmail.com). 

Contactgegevens 
Tafelronde 139 de Meijerij : secretarisrt139@gmail.com 
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