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Hoe gaat GAC om met persoonsgegevens. 

Leden verstrekken bij inschrijving hun gegevens aan de ledenadministratie. Deze gegevens 
bevatten Naam, Geslacht, Geboortedatum, Adres, E-mail, Telefoon, Bankrekening en soms 
een foto. 

Met deze persoonlijke gegevens wil GAC zorgvuldig omgaan, dat wil zeggen conform de wet 
op de privacy (http://www.justitia.nl/privacy/). Daartoe zijn de volgende richtlijnen opgesteld.  

• De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het directe doel waarvoor ze 
verkregen zijn, of doelen die daar zeer verwant mee zijn. Dit geldt ook voor de door 
trainers zelf verzamelde gegevens van de leden van hun trainingsgroep; 
 

• de verstrekte gegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden nooit zonder 
voorafgaande toestemming van de betreffenden aan buitenstaanders verstrekt; 
 

• uitsluitend het bestuur en de ledenadministratie hebben op grond van hun functie 
toegang tot alle gegevens;  
 

• overige mensen binnen de vereniging krijgen alleen die gegevens die ze voor de 
uitvoering van hun taak nodig hebben. 

 
 
Praktijkvoorbeelden: 
 
- Wanneer mensen van buiten de vereniging gegevens over een bepaald lid zoeken, bijv. 

voor een reünie of vanwege stamboomonderzoek, dan stuurt de ledenadministratie dat 

verzoek door naar het betreffende lid. Het lid kan dan vervolgens zelf besluiten om contact 

op te nemen. 

- Wanneer mensen van binnen de vereniging gegevens over een bepaald lid zoeken, bijv. 

vanwege het sturen van een verjaardagskaart of een opkikkertje bij een blessure, dan wordt 

verwezen naar de trainer. Aan individuele leden worden geen persoonsgegevens van andere 

leden verstrekt. Dergelijke verzoeken – hoe goed bedoeld ook - vallen buiten het doel 

waarvoor die gegevens gevraagd en verkregen zijn.   

- Aan organisaties van sportevenementen of verkopers van sportartikelen worden geen 

lidgegevens verstrekt voor mailings etc. Die moeten uit eigen bron verzameld worden. 

- Als een trainer om een ledenlijst vraagt, krijgt hij geen complete lijst maar alleen een lijst 

met de leden waar hij training aan geeft.  

- Voor het werven van vrijwilligers worden alleen de mailadressen gebruikt van de leden die 

aangegeven hebben dat zij hiervoor benaderd mogen worden.  

- Voor de verspreiding van de nieuwsbrief wordt maandelijks een mailadresbestand 

aangeleverd. Daarin zijn opgenomen de mailadressen van de leden die zich niet afgemeld 

hebben voor de nieuwsbrief.  

 
 


