
Privacyverklaring Best on Wheels. 

 

Waarom een privacyverklaring? 
Op 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 
getreden. Ook Best on Wheels moet aan de AVG voldoen en aan haar leden voorleggen hoe 
Best on Wheels omgaat met de persoonlijke gegevens. 
 
Wat doet Best on Wheels met uw persoonlijke gegevens? 
Best on Wheels slaat uw naam, adresgegevens (zowel post- als e-mailadres) en 
telefoonnummer op om u te kunnen uitnodigen voor de activiteiten van Best on Wheels. 
Indien u deze heeft verstrekt dan worden ook de contactgegevens van uw contactpersoon 
opgeslagen. Opslag vindt plaats op de privé computers van de bestuursleden van Best on 
Wheels. 
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonlijke gegevens gewist. 
 
Foto’s waar u op staat afgebeeld. 
Tijdens de activiteiten van Best on Wheels worden foto’s gemaakt die worden gepubliceerd 
op de website van Best on Wheels, de Facebookpagina van Best on Wheels en het fotoboek 
dat Best on Wheels jaarlijks aan de leden en andere belangstellenden verstrekt. Voor de 
begeleidende fietsers maakt Best on Wheels een fotoboek met een foto en naam per 
persoon; dit zodat de begeleiders weten “wie wie is”. 
Deelname aan de activiteiten van Best on Wheels houdt in dat u instemt met het gebruik 
van foto’s voor deze doeleinden. 
 
Wat belooft Best on Wheels? 
Best on Wheels zegt toe: 

 Persoonlijke gegevens slechts voor de aangegeven doeleinden te gebruiken  

 Persoonlijke gegevens niet aan derden te verstrekken of te verkopen 

 Maatregelen te treffen om de kans op hacken van de privécomputers zo klein 
mogelijk te maken. (installatie van virusscanner en firewall alsmede regelmatig 
scannen van de computers) 

 Een overeenkomst met de beheerder van de website af te sluiten zodat ook de 
website aan de AVG voldoet 

 Alle vragen en verzoeken volgens de wet AVG te zullen afhandelen. 
 
Contactpersoon voor privacy kwesties. 
Voor alle vragen omtrent privacy is de secretaris het aanspreekpunt. 
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