
SDA Leidance verwerkt in sommige gevallen persoonsgegevens. Het bestuur wil iedereen hierover 
graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de 
belangrijkste vragen.  

Wat zijn persoonsgegevens? 

Bij persoonsgegevens kan je denken aan jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze 
gegevens hebben wij bijvoorbeeld nodig voor het houden van een goede ledenadministratie. Ook 
hebben wij in sommige gevallen jouw bankrekeningnummer in ons bezit, dit voor onze financiële 
administratie. Als je onze website bezoekt ontvangen wij soms ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld 
in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd. 

Van wie verwerken we persoonsgegevens? 

Sowieso verwerken wij persoonsgegevens van onze leden. Daarnaast verwerken wij 
persoonsgegevens van niet-leden indien zij contact met ons opnemen of onze website bezoeken.  

Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens? 

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voornamelijk voor het bijhouden van onze ledenadministratie.  

Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens bijna uitsluitend voor communicatiedoeleinden. Zo 
hebben wij jouw naam en e-mailadres nodig voor het verzenden van onze nieuwsbrief, hebben wij 
jouw telefoonnummer nodig om eventuele vragen die je gesteld hebt te beantwoorden en/of (indien 
je dit wilt) je toe te voegen aan de Leidance Whatsappgroepen.  

Ook kunnen wij cookies gebruiken om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is 
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw 
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 
werkt en kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor 
cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 
kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Hoe zit het met foto’s en filmmateriaal?   

Omdat wij graag willen laten zien hoe leuk Leidance is, plaatsen wij vaak foto’s en filmpjes op onze 
social media kanalen. We proberen dit zo vaak mogelijk voor het filmen/maken aan te geven, maar 
dit lukt niet altijd. Mocht je absoluut niet op foto’s of film willen worden vastgelegd, laat dit dan van 
te voren aan ons weten. Heb je ons ingelicht maar sta je toch onverhoopt op de foto? Neem dan 
contact met ons op, dan proberen wij iets te regelen.  

Let wel op: wij hebben geen invloed op de foto’s/filmpjes die leden zelf online posten. Mocht je dit 
niet fijn vinden, neem dan contact op met het desbetreffende lid.  

Deelt SDA Leidance mijn gegevens met derden?  

Ja, maar alleen met jouw toestemming. Dit doen wij alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen wij echter 
nooit zonder jouw toestemming. 

Wij zullen jouw gegevens overigens nooit verkopen.  

Wat zijn mijn rechten?  



Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SDA Leidance. Tevens heb je het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door 
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze voorzitter: 
chairman@sdaleidance.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Hoe gaan we met jouw persoonsgegevens om? 

We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Dat lijkt ons niet meer dan 
normaal. Alleen het bestuur en de onze webhost hebben toegang tot jouw gegevens voor het 
functioneren van de vereniging en de technische ondersteuning van het ledenbestand. Er wordt 
alleen toegang tot je persoonsgegevens verstrekt aan anderen indien je hiervoor expliciet 
toestemming hebt gegeven. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur. 

Bewaren wij jouw gegevens voor altijd? 

Nee. Wij verwijderen deze zodra wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben. De 
bewaartermijn van jouw gegevens kan daarom verschillen. Wel zullen wij er zorg voor dragen dat 
jouw gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.  

Ik heb vragen 

Je kan ten alle tijden contact opnemen met het bestuur via het e-mailadres van onze voorzitter: 
chairman@sdaleidance.nl. Wij proberen zo snel mogelijk jouw vraag te beantwoorden.  

 


