Privacyverklaring van Citroën GS/GSA Vereniging
Nederland

In dit privacy statement staat beschreven hoe de Citroën GS/GSA Vereniging
Nederland persoonsgebonden gegevens registreert, verwerkt en bewaart. Het beleid
heeft betrekking op alle documenten en systemen waarin persoonsgegevens
voorkomen en is van toepassing op alle tot de vereniging behorende onderdelen,
functies, commissies en werkgroepen.

1. Wie zijn wij
De Citroën GS/GSA Vereniging Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor
de verwerking van persoonsgegevens van haar leden, donateurs en relaties.
De contactgegevens van de Citroën GS/GSA Vereniging Nederland staan op de
website https://gs-gsavereniging.nl en in het clubblad Gazette Speciale.

2. Welke gegevens verwerken wij van u
In de ledenadministratie van de Citroën GS/GSA Vereniging Nederland leggen wij de
volgende gegevens vast:
1. voorletters, naam, roepnaam, adres, postcode, woonplaats en lidnummer.
2. e-mailadres, telefoonnummer(s).
3. IBAN banknummer, geboortedatum.
4. Van leden worden daarnaast de volgende gegevens van de auto (s), die
statutair zijn toegelaten tot de vereniging, bijgehouden :
Merk/model/type/bouwjaar/kenteken/chassisnummer/kleur/type motor/type
versnellingsbak van uw voertuig(en)
Deze gegevens zijn benodigd t.b.v. activiteiten die gericht zijn om de leden van de
vereniging te helpen de Citroën GS/GSA te behouden.
Leden en donateurs worden ingeschreven met een lidmaatschapsnummer en de
vereniging registreert wanneer het lidmaatschap/donateurschap is ingegaan en is
beëindigd.
Een nieuw lid kan in het clubblad worden vermeld met de gegevens onder 2.1 en 2.4.
Voorts leggen wij van onze relaties de contactgegevens zoals genoemd onder 2.1 en
2.2. vast.
a. financiële gegevens
Wij verwerken uw bankrekeningnummer voor (automatische) incasso van de
contributie.
b. adresgegevens
Wij verwerken uw adresgegevens ten behoeve van het versturen van het clubblad
eventuele nieuwsbrieven of onderdelen.
c. gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen
We bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van u uit

externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die u ons heeft
verstrekt. Met het bezoeken van een evenement of bijeenkomst van de vereniging
stemt u er mee in dat beeldmateriaal op de website en/of de Gazette kan worden
gepubliceerd, zonder dat de vereniging maatregelen neemt om te voorkomen dat
personen of voertuigen herkenbaar in beeld komen.

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen, het
clubblad en/of nieuwsbrief en/of onderdelen verzenden en u op de hoogte stellen van
activiteiten en andere aan de vereniging gerelateerde mededelingen verstrekken.

4. De rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken
 Het aangaan en/of uitvoeren van uw lidmaat- of donateurschap en het aangaan
en/of uitvoeren van contractuele afspraken, zoals de levering van onderdelen.
 Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van
informatie aan de overheid indien wij daartoe verplicht zijn.
Personen die bezwaar hebben tegen het gebruik van persoonsgegevens van de
Citroën GS/GSA Vereniging of het ontvangen van e-mailberichten van de Citroën
GS/GSA Vereniging kunnen zich hiervoor schriftelijk afmelden (OPT-OUT) door dit
per email aan secretaris@gs-gsavereniging.nl kenbaar te maken.

5. Hoe beveiligen we uw gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
a. beveiliging
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens
te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan
maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te
voorkomen. Maar ook aan beveiliging van gegevensdragers waar gegevens zijn
opgeslagen.We passen hiertoe beveiligingsmaatregelen toe die aansluiten bij de
huidige stand van de techniek en passend zijn in verhouding tot de (financiele)
middelen waarover de vereniging kan beschikken.
b. geheimhouding
We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen daartoe
bevoegde bestuurs- en commissieleden mogen en kunnen uw gegevens inzien en
verwerken. Leden die de beschikking hebben over persoonsgegevens worden
geïnstrueerd om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.
De Citroën GS/GSA Vereniging stelt zich tot taak de gegevens van aangesloten
leden, donateurs en relaties juist en nauwkeurig bij te houden en te beschermen
tegen inbreuken en misbruik.

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens
Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving. Op basis van
de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Uw
persoonsgegevens bewaren we na het beëindigen van het lidmaatschap en/of

donateurschap nog zolang als wettelijk is vereist, pas wanneer alle relevante
wettelijke termijnen zijn verstreken worden uw persoonsgegevens verwijderd.
Gedurende deze bewaartermijn kunnen we nog contact met oud-leden opnemen,
bijvoorbeeld voor aan de vereniging gerelateerde zaken die voor hen relevant
kunnen zijn.
Na beëindiging van een lidmaatschap worden de gegevens van de auto (s), die
statutair zijn toegelaten tot de vereniging voor onbepaalde tijd bewaard. Het betreffen
de volgende gegevens:
Merk/model/type/bouwjaar/kenteken/chassisnummer/kleur/type motor/type
versnellingsbak van uw voertuig(en). Deze gegevens zijn dan niet herleidbaar naar
het voormalige lid.

7. Toestemming
De Citroën GS/GSA Vereniging gaat slechts tot het verwerken van gegevens over na
verkregen toestemming van het lid, die ook stilzwijgend kan worden verkregen, tenzij
er een bijzonder gebruik van gemaakt wordt. Indien er bijzonder gebruik van
gemaakt wordt zal eerst expliciet toestemming worden gevraagd. Er moet in het oog
worden gehouden dat al hetgeen de vereniging onderneemt door vrijwilligers wordt
uitgevoerd. Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u
deze toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken.

8. Met wie kunnen we uw gegevens delen
De aan de Citroën GS/GSA Vereniging verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan
derden geleverd worden, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
overeenkomsten ten behoeve van het uitvoeren van het lidmaatschap of
donateurschap, of een wettelijke verplichting.
Wij schakelen andere dienstverleners en bedrijven in om diensten voor ons uit te
voeren. Denk hierbij aan de verzending van het clubblad of de automatische incasso
van contributiegelden. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te
waarborgen. Citroën GS/GSA Vereniging Nederland blijft daarbij de
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

9. Wat zijn uw rechten
a. gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben
vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen.
Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende
zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te
legitimeren. Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar secretaris@gsgsavereniging.nl onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen vier
weken ontvangt u een reactie van ons.
b. gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u
hebben te laten wissen.
• de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins verwerkt
• de toestemming voor het verwerken is ingetrokken
• er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking

• de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
• op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen
Leden kunnen verzoeken om al hun gegevens per direct te vernietigen na
beëindigen van hun lidmaatschap bij de Citroën GS/GSA Vereniging. Dit recht heeft
de naam het recht om vergeten te worden.
c. beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat
de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de
verwerking. Dit betekent dat de gegevens vanaf dat moment niet meer mogen
worden verwerkt. In het uiterste geval kan dit leiden tot beëindiging van het
lidmaatschap, wegens het ontbreken van gegevens.
d. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of mededelingen die wij via email verspreiden. Wij bellen u niet voor commerciële doelen.

10. Email en social media
Voordat wij via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij
u deze toestemming al eerder gegeven heeft, bv. bij aanvang van uw lidmaatschap.
Bij een email aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden
alleen BCC vermelden. Deze toestemming vragen wij bij inschrijving als lid of als
donateur. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.
De vereniging kan in voorkomende gevallen gebruik maken van platformen van
derden, zoals social media. Wanneer u informatie leest van, of communiceert met de
vereniging op dergelijke platformen dan is hierop het privacybeleid van het platform
van toepassing. Het privacybeleid van de vereniging is er niet op van toepassing. We
raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen goed door te
nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en informatie op een andere wijze
met ons te delen.
11. Website
De website is het informatie- en nieuwsportaal van de Citroën GS/GSA Vereniging.
Het doel is om leden en andere belangstellenden te voorzien van informatie over de
Citroën GS/GSA Vereniging en het model GS, GSA en Birotor. Deze informatie is
openbaar. De website houdt alleen het aantal bezoekers bij en is niet te herleiden
naar personen. Op de website wordt geen gebruik gemaakt van analyse diensten
zoals Google analytics en er worden ook geen gegevens van leden op de website
bewaard, met uitzondering van gegevens die u zelf achterlaat, bijvoorbeeld in de
vorm van reacties. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke
bijdragen.
Op de website van de Citroën GS/GSA Vereniging staan foto’s. Personen die op de
foto’s staan kunnen bezwaar maken tegen hun afbeelding in persoon op de website.
Op verzoek zal een dergelijke foto worden aangepast zodat u niet herkenbaar bent.
Wanneer dat niet mogelijk is zal de foto worden verwijderd.
Berichten op de website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten
(bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere

websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft
bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking
van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren,
inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent
op die website.
Van bezoekers die reacties achterlaten in de ”Showroom” worden de gegevens
verzameld die worden getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker
en de browser user agent en worden gebruikt om spam te detecteren.
Reacties in de “Showroom” kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie
service geleid worden. Dit ter beveiliging van de website.
Wanneer u een reactie in de “Showroom” achterlaat dan wordt die reactie en de
metadata van die reactie bewaard voor zo lang de website actief is. Op uw verzoek
kan een reactie door de webmaster worden verwijderd (webmaster@gsgsavereniging.nl).
Als u een account heeft op deze site of u heeft reacties achtergelaten, kunt u
verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u
hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven heeft. U kunt ook verzoeken
dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen
gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve,
wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
Bij het uploaden van afbeeldingen naar de website (showroom), dient men te
voorkomen dat de afbeeldingen worden ge-upload met daarin EXIF GPS locatie
gegevens. Bezoekers van de website kunnen anders de afbeeldingen van de
website downloaden en de locatiegegevens inzien.
12. Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in
de rechtspraak. Deze tekst van de privacyverklaring is voor het laatst aangepast op
8 maart 2019.
13. Hebt u vragen of klachten?
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de
secretaris van de Citroën GS/GSA Vereniging Nederland. Stuur een mail naar: of
een brief naar de secretaris van de Citroën GS/GSA Vereniging Nederland.
Heeft u klachten over privacy dan kunt u contact met ons opnemen via
secretaris@gs-gsavereniging.nl. Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost,
kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor
contactgegevens paragraaf 14.
14. Misbruik en datalekken
Het is de verantwoordelijkheid van de Citroën GS/GSA Vereniging om de
persoonsgegevens te beveiligen. Eventuele misbruik en/of datalekken, die schade
veroorzaken voor leden van de aangesloten clubs en organisaties zullen door de
vereniging onverwijld worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens ,
Bezuidenhoutseweg 30 te 2594 AV Den Haag. Voorts zullen ook de leden in kennis
worden gesteld.

15. Publicatie privacybeleid
De Citroën GS/GSA Vereniging verwerkt persoonsgegevens en wil daar duidelijk en
transparant in zijn. Dit privacybeleid is daarom ook te vinden op de website van de
Citroën GS/GSA Vereniging. Verzoeken tot wijzigingen kunnen doorgegeven worden
aan het bestuur van de Citroën GS/GSA Vereniging.

