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Persoonsgegevens 
Inleiding 
Voor onze vereniging verzamelen, gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens. 
In deze Privacy verklaring lees je welke gegevens wij verzamelen en waarvoor 
wij deze gebruiken. Bij MTG vinden we je privacy belangrijk. Dit betekent dat 
we nooit zonder jouw toestemming je persoonsgegevens zullen delen, verkopen 
of  verhuren aan derden. Dit geldt dan ook voor leden, collega-verenigingen, 
brouwerijen die leden willen uitnodigen voor open dagen etc. etc. 

1. Welke gegevens verzamelt MTG? 
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van onze leden: 
A. Voor- en achternaam; 
B. Contactgegevens, zijnde je emailadres en telefoonnummer; 
C. Jouw woonplaats. 
Dit zijn allemaal geen bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de  
Algemene verordening gegevensbescherming. Onder hoofdstuk 2 is opgenomen 
waarom wij dit opvragen.  

Wij verzamelen geen onnodige informatie . Bijvoorbeeld vragen wij geen  
woonadres van onze leden omdat wij niet met post werken. 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van onze oud-leden of  personen 
die hebben deelgenomen aan onze evenementen: 
A. Voor- en achternaam; 
B. Contactgegevens, zijnde je emailadres. 
Voor bestaande leden, oud-leden en andere personen in ons adresbestand wordt 
deze toestemming met terugwerkende kracht actief  gevraagd. 
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Tijdens clubavonden of  evenementen verzamelen wij mogelijk sfeerbeelden in 
de vorm van: 
A. Foto’s van de aanwezigen; 
B. Film- en geluidsmateriaal van het evenement. 

2. Waarvoor gebruikt MTG mijn persoonsgegevens? 
Wij gebruiken de door ons verzamelde persoonsgegevens voor de leden als volgt: 
A. De leden onderling in de gelegenheid te stellen contact met elkaar op te 

nemen (telefoonnummer, emailadres, woonplaats). Dit om onze leden te 
helpen om gezamenlijk hun hobby te beoefenen. Hiervoor vragen wij eerst 
toestemming van elk lid. 

B. Betaalverzoeken te sturen vanuit het bestuur (email) voor bijvoorbeeld 
contributie. 

C. Jou te bellen over bestuurlijke aangelegenheden of  verplichtingen voor de 
leden zoals opgenomen in het statuut van onze vereniging. Te denken valt 
aan een de betaalverplichting voor de contributie. 

Wij gebruiken de door ons verzamelde persoonsgegevens voor onze oud-leden 
of  personen die hebben deelgenomen aan onze evenementen als volgt: 
A. Jou deel te laten nemen aan ons evenement en contact te kunnen opnemen. 

Wij gebruiken de foto’s en het filmmateriaal van clubavonden of  evenementen 
voor publicitaire doeleinden, daarbij valt onder andere te denken aan: 
A. Voor een sfeerbeeld in het jaarverslag; 
B. Plaatsing op ons You-Tube kanaal; 
C. Plaatsing op Facebook (besloten groep). 

3. Hoe verwerkt MTG mijn persoonsgegevens? 
Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 
verordening gegevensbescherming (hierna AVG). Je kunt deze wet raadplegen 
op de site van overheid.nl.  

De ledenadministratie delen wij met bestuursleden onderling om de functie van 
secretaris en penningmeester te kunnen vervullen. 
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Verzameling en verzending van persoonsgegevens tussen bestuursleden mag niet 
per email maar alleen via een HTTPS beveiliging. Dit zorgt ervoor dat het 
internetverkeer tussen bezoekers van onze website en onze servers niet kan 
worden onderschept. De website is ingericht zonder door ons zelf  toegevoegde 
trackers en cookies voor metadata van onze bezoekers (zoals de Facebook-pixel 
of  Google-analytics). 

Om spam, virusverspreiding of  onnodige verspreiding van alle emailadressen te 
voorkomen mailen wij de leden alleen via de BCC. 

Wij plaatsen geen foto’s met personen op de website. Het plaatsen van foto’s of  
beeldmateriaal op Facebook (ook besloten groepen), You-Tube of  andere social 
media doen wij als het kan met toestemming van degene die hierop staan. Een 
foto in het jaarverslag is voor intern gebruik in de vereniging en daarvoor 
vragen wij geen explicite toestemming. Vraagt iemand naderhand om 
verwijdering van de foto of  het beeldmateriaal dan geven wij daar gehoor aan. 

4. Hoe lang bewaart MTG mijn gegevens? 
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang je lid bent. Ben je geen lid meer dan 
vragen wij je of  je gegevens mogen bewaren voor bijvoorbeeld een uitnodiging 
van een uitstapje of  evenement. Bij elke mailcontact is er de gelegenheid om je 
hiervan af  te melden.  

Het is (oud) bestuursleden niet toegestaan om persoonsgegevens (zoals een 
ledenadministratie) te bewaren als zij niet meer in functie zijn voor het bestuur. 
De ledenadministratie wordt digitaal opgeslagen in een beveiligde cloud-
omgeving (gebruiksnaam en wachtwoord) en op de computer van de secretaris 
en penningmeester. Deze privé computers, tablets en smart-phones zijn qua 
software up-to-date. Deze computers, tablets en smart-phones mogen niet 
draaien op software die niet meer geüpdatet kan worden.  

5. Welke rechten heb ik? 
Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele 
onjuistheden, deze te laten corrigeren of  verwijderen. Een overzicht van je 
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gegevens kun je opvragen via de secretaris door een email te sturen naar       
MTG.2002@icloud.com.  

Eerdere deelnemers van onze evenementen of  oud-leden hebben de 
mogelijkheid om zich volledig uit te schrijven (recht om vergeten te worden). 
Hierna ben je voor MTG op geen enkele manier meer te bereiken. 

Klachten of  datalekken kunt u melden bij het bestuur. Als het bestuur naar jouw 
mening niet goed opvolging geeft aan deze melding dan kun je een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

6. Onze gegevens 
De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is de 
vereniging Maasland Thuisbrouwers Genootschap (MTG). Maasland 
Thuisbrouwers Genootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 66568536. Wij zijn te bereiken via MTG.2002@icloud.com. 

7. Toegankelijkheid van privacyverklaring 
Deze verklaring is opgenomen op onze website www.mtg-bier.nl en is actief  
gemaild naar de personen zoals bedoeld onder hoofdstuk 1. Dat zijn onze leden, 
oud-leden en bezoekers van onze evenementen. 
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