
 

 

Register verwerkingen Bedrijfsbelangen Vereniging Landsmeer & 

Omstreken 
 

Verantwoordelijke: Bestuur Bedrijfsbelangen Vereniging Landsmeer & Omstreken 
Van Beekstraat 20 

1121NN Landsmeer    

   

 
Soort Verwerking 
 

 
Verwerking persoonsgegevens 
ledenadministratie 

 
Verwerking gegevens van 
debiteuren en crediteuren 
 

 
Rechtmatige grondslag 
 

 
Nodig voor nakomen 
overeenkomst 
 

 
Nodig voor nakomen 
overeenkomst 
 

 
Betrokkenen 
 

 
Leden 
Begunstigers 
 

 
Leden 
Begunstigers 

 
 
Doelstelling 
 

  

De verwerking geschiedt slechts 

voor: 

a. de activiteiten die gelet op 

de doelstelling van de 

vereniging gebruikelijk 

zijn; 

b. het verzenden van 

informatie aan de 

betrokkenen; 

c. het bekend maken van 

informatie over 

betrokkenen en 

activiteiten van de 

vereniging op de eigen 

website; 

d. overzicht financiële 

inkomsten en uitgaven; 

e. het behandelen van 

geschillen en het doen 

uitoefenen van 

accountantscontrole.                                                                             

 

De verwerking geschiedt slechts 

voor: 

a. het berekenen en vastleggen 

van inkomsten en uitgaven; 

b. het doen van betalingen of het 

innen van vorderingen van leden 

en begunstigers, waaronder 

begrepen het in handen van 

derden stellen daarvan; 

c. het behandelen van geschillen 

en het doen uitoefenen van 

accountantscontrole; 

d. de uitvoering of toepassing van 

een andere wet. 

 

 
 
Persoonsgegevens 
 
 

 

Geen andere persoonsgegevens 

 

Geen andere persoonsgegevens 



worden verwerkt dan: 

a. naam, voornamen, 

voorletters, geslacht, 

geboortedatum, adres, 

postcode, woonplaats, 

telefoonnummer en 

soortgelijke voor 

communicatie benodigde 

gegevens, alsmede IBAN 

nummer van de 

betrokkene; 

b. een administratienummer 

dat geen informatie bevat 

dan bedoeld onder a. 

c. gegevens betreffende het 

lidmaatschap, waaronder 

begrepen de aard 

daarvan, alsmede de 

functie binnen en de 

deelname aan de 

activiteiten van de 

vereniging; 

d. foto’s en videobeelden 

met of zonder geluid van 

activiteiten van de 

vereniging; 

. 

worden verwerkt dan: 

a. naam, voornamen, voorletters, 

titulatuur, geslacht, 

geboortedatum, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en 

soortgelijke voor communicatie 

benodigde gegevens, alsmede 

IBAN nummer van de betrokkene; 

b. een administratienummer dat 

geen andere informatie bevat dan 

bedoeld onder a; 

c. gegevens met het oog op het 

berekenen en vastleggen van 

inkomsten en uitgaven, het doen 

van betalingen en het innen van 

vorderingen; 

d. andere dan de onder a tot en 

met c bedoelde gegevens 

waarvan de verwerking wordt 

vereist ingevolge of noodzakelijk 

is met het oog op de toepassing 

van een andere wet.      

 
Verwerker 
 

 
n.v.t. 
 

 
n.v.t. 

 
Verstrekking derden 
 

 

De persoonsgegevens worden 

slechts verstrekt aan: 

a. degenen, waaronder 

begrepen derden, die 

belast zijn met of leiding 

geven aan de hiervoor 

bedoelde activiteiten of 

die daarbij noodzakelijk 

zijn betrokken; 

b. anderen, indien dit vereist 

is op grond van de wet of 

geschiedt met 

toestemming van de 

betrokkene. 

 

De persoonsgegevens worden 

slechts verstrekt aan: 

a. degenen, waaronder begrepen 

derden, die belast zijn met of 

leiding geven aan de hiervoor 

bedoelde activiteiten of die daarbij 

noodzakelijk zijn betrokken; 

b. anderen, indien dit vereist is op 

grond van de wet of geschiedt 

met toestemming van de 

betrokkene. 

 
Verstrekking buiten EU 
 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 



 
Bewaartermijnen 

 

De persoonsgegevens worden 

verwijderd uiterlijk twee jaren 

nadat het lidmaatschap is 

beëindigd, tenzij de 

persoonsgegevens noodzakelijk 

zijn ter voldoening aan een 

wettelijke bewaarplicht. 

 

 

De persoonsgegevens worden 

verwijderd uiterlijk twee jaren 

nadat het lidmaatschap is 

beëindigd, tenzij de 

persoonsgegevens noodzakelijk 

zijn ter voldoening aan een 

wettelijke bewaarplicht. 

 

 

 
Beveiliging 
 

 
De verantwoordelijke legt 
passende technische en 
organisatorische maatregelen ten 
uitvoer om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of enige 
vorm van onrechtmatige 
verwerking. 
 

 
De verantwoordelijke legt 
passende technische en 
organisatorische maatregelen ten 
uitvoer om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of enige 
vorm van onrechtmatige 
verwerking. 
 

 
Rechten betrokkenen 
 

 
a. De betrokkene heeft het recht 
de eigen gegevens in te zien en 
te corrigeren, indien deze feitelijk 
onjuist zijn, niet ter zake dienend 
dan wel in strijd met dit register 
worden verwerkt. 
b. Indien gegevens worden 
verstrekt ten behoeve van 
commerciële of charitatieve 
doeleinden heeft de betrokkene 
het recht de verstrekking van zijn 
gegevens te verbieden. 
 

 
De betrokkene heeft het recht de 
eigen gegevens in te zien en te 
corrigeren, indien deze feitelijk 
onjuist zijn, niet ter zake dienend 
dan wel in strijd met dit register 
worden verwerkt. 
 

 


