Privacy Reglement Zweefvliegcentrum Noordkop (ZCNK)
Inleiding
ZCNK wil zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar relaties en helder zijn over welke
persoonsgegevens, waarom en hoelang opgeslagen worden. Daarom hebben we dit
privacyreglement geschreven. We hebben ervoor gekozen om niet een juridisch doorwrocht, en
daarmee een onleesbaar, stuk te schrijven. Wij schrijven dit stuk in “gewone mensentaal” mochten
er onduidelijkheden zijn dan nodigen we u vooral uit om verduidelijking te vragen, een email naar
onze ledenadministrateur ledenadmin.zcnk@zweef.nl volstaat.
Veilige opslag
De eerste stap voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegeven is ze veilig opslaan.
Digitaal slaan we gegevens op in gegevensdragers die beveiligd zijn met minimaal een wachtwoord,
software met automatische updates en antivirussoftware.
Persoonsgegevens die op papier staan worden in afgesloten kasten bewaard.
Met wie delen we onze gegevens
Voor onze financiële administratie maken we gebruik vaneen online boekhoudprogramma van
Visma, dit betekent dat Visma bij de daarin opgeslagen persoonsgegevens kan.
Voor de agenda’s van het meevliegen, DBO en VVE maken we gebruik van een programma van
Supersaas, medewerkers van Supersaas kunnen in principe bij de daarin opgeslagen
persoonsgegevens.
Voor de opslag van bestanden (met daarin ook persoonsgegevens) gebruiken we Dropbox accounts.
Visma, Dropbox en Supersaas geven op hun site aan dat ze verwachten voor 25 mei 2018
ruimschoots AVG proof te zijn
ZCNK deelt verder geen persoonsgegevens met derden tenzij hiertoe een wettelijke plicht bestaat,
denk hierbij aan de Belastingdienst en luchtvaarttoezichthouders.
Wat slaan we op?
Ons uitgangspunt is: we slaan zo min mogelijk persoonsgegevens op en doen dit niet langer dan
noodzakelijk. Hieronder wordt uitgelegd wat we opslaan van wie, waarom en hoe lang.
Mensen die een keer mee komen vliegen:
Naam
Communicatie bij afgelasting vliegen
E-mail adres
Communicatie en toezending Nieuwsbrief (PR)
Telefoonnummer
Communicatie bij afgelasting vliegen
Bankgegevens
Verwerking betaling
Het e-mailadres wordt op de lijst voor onze nieuwsbrief geplaatst, dit omdat we denken dat
meevliegers graag onze nieuwsbrieven ontvangen en als PR voor ons centrum. Als u in de
nieuwsbrief op de knop afmelden klikt wordt het e-mailadres van de lijst verwijderd.
De betalingsgegevens blijven bewaard zolang als nodig is vanwege de belastingwetgeving, meestal
dus 7 jaar.

Leden
Item
Naam, adres, woonplaats
Telefoonnummers (vast/mobiel)
E-mail adres
Berichten op forum
Geboortedatum

Datum aanvang lidmaatschap
Geslacht
Status vliegvaardigheid
Vliegbevoegdheden
Melding vliegincident
Leeftijdbeleid
Keuringsdatum
Bankgegevens
Barsaldo
Vluchtgegevens per persoon
Aanmeldingen DBO/VVE vluchten

Doel
Communicatie
Communicatie
Communicatie
Communicatie
Junior/Senior en
bevoegdheden (i.e.
autobesturing, lier)
Club statistiek
Clubstatistiek
VVS, Veiligheid
VVS, Veiligheid
Veiligheid, verplicht
Veiligheid
Veiligheid
Verwerking betalingen
Verwerking betalingen
Verplicht luchtvaartwet
Organisatie vliegbedrijf

Wie heeft toegang
Alle clubleden
Alle clubleden
Alle clubleden
Alle clubleden
Alle clubleden

Alle clubleden
Alle c lubleden
Instructieteam
Alle clubleden
Veiligheidscommissie
Instructieteam
Alle clubleden
Bestuur en administrateur
Alle clubleden
Alle clubleden
Alle clubleden

Jaarlijks worden de ledenlijst en het VVS actief opgeschoond.
Berichten op het forum worden na maximaal twee jaar gewist
ZCNK houdt zelf verder geen gegevens bij.
Eén van de leden houdt met behulp van vluchtgegevens per persoon diverse statistieken bij.
Verwijdering van uw persoonsgegevens uit deze databank gebeurt na een email aan
jbrnbrg@gmail.com
Medische gegevens
In verband met de vliegveiligheid slaan we de datum op tot wanneer de medische keuring geldig is,
in het kader van de vliegveiligheid hebben alle leden toegang tot deze datum.
Recht op inzage, correctie en verwijdering
Iedereen heeft recht op inzage van zijn bij ZCNK opgeslagen persoonsgegevens. Leden kunnen het
merendeel zelf inzien binnen VVS. Voor de overige gegevens volstaat het, een email te sturen naar
respectievelijk de ledenadministrateur ledenadmin.zcnk@zweef.nl, chefinstructeur ci.zcnk@zweef.nl of
de voorzitter van de veiligheidscommissie vc.zcnk@zweef.nl .

Voor de niet-leden volstaat het om een email te sturen naar de ledenadministrateur
ledenadmin.zcnk@zweef.nl

Mochten persoonsgegevens niet correct zijn dan zullen deze op verzoek van betreffende persoon
aangepast worden.

Men kan ook vragen de persoonsgegevens te verwijderen, voor zover er geen wettelijke plicht tot
bewaring op rust zullen de persoonsgegevens op verzoek van betreffende persoon of de wettelijk
vertegenwoordiger (minderjarigen) verwijderd worden.
Email en andere sociale media
Door functionarissen van de ZCNK wordt gebruik gemaakt van email, Facebook en Whatsapp etc om
onderling te communiceren. Hierbij zullen ook persoonsgegevens van leden betrokken zijn.
ZCNK zal jaarlijks aandacht vragen van de functionarissen voor het opschonen de bestanden met
persoonsgegevens.
Foto’s
Een punt van aandacht voor éénieder op ons vliegveld is het volgende:
Er komen met grote regelmaat mensen meevliegen, voor deze mensen is een bezoek aan een
zweefvliegveld c.q. het meevliegen, een bijzondere gebeurtenis die vaak vastgelegd wordt op foto en
of film.
Niet zelden worden deze foto’s of filmpjes op social media zoals Facebook geplaatst.
Trouwens, ook leden van ZCNK maken geregeld foto’s of filmpjes tijdens vliegdagen die ze plaatsen
op social media.
ZCNK gebruik sommige van deze foto’s en filmpjes van onze leden voor onze Nieuwsbrief, die zowel
binnen ZCNK als daarbuiten wordt verspreid.
U als bezoeker van ons vliegveld kunt daardoor ongevraagd figureren op foto’s of filmpjes die op
social media, onze website of in de Nieuwsbrief worden geplaatst.
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