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Je leest op dit moment de privacy verklaring van het Rock City Chapter Amersfoort (RCC). Het 
Rock City Chapter Amersfoort is de grootste Harley-Davidson merkclub van de Benelux en 
heeft als doel het organiseren van diverse Ride-Outs en evenementen voor haar leden, om zo 
onze passie voor motorrijden op onze Harley’s te delen.  

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door het RCC verzameld worden. Het is daarom goed 
dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan 
aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van 
jouw gegevens door RCC, neem dan gerust contact op via info@rockcitychapter.nl! 

 

1. Doel gegevens.  

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door het RCC. Deze worden 
hieronder toegelicht.  

01. Het versturen van clubbladen en je lidmaatschapspas 

Het RCC verstuurd twee keer per jaar een clubblad naar haar leden. Je naam en lidnummer en 
de verloopdatum van je lidmaatschap wordt tevens afgedrukt op een persoonlijke RCC 
ledenpas die je thuis gestuurd krijgt. Hiervoor worden je NAW gegevens opgenomen in de 
ledenadministratie. 

02. Het versturen van e-mails en digitale nieuwsbrieven (Rock City Post) 

Het RCC verstuurd vanuit de ledenadministratie jaarlijks een e-mail voor het verlengen van je 
lidmaatschap, hierbij ontvang je tevens digitaal een factuur.  

Daarnaast worden regelmatig digitale nieuwsbrieven gestuurd via e-mail. Deze nieuwsbrieven 
zijn gericht op de activiteiten die exclusief voor de RCC leden georganiseerd worden. Alleen in 
deze nieuwsbrieven wordt bijvoorbeeld de starttijd en plaats van een Ride-Out vermeld. 
Hiervoor wordt je e-mail adres opgenomen in de ledenadministratie en samen met je naam en 
lidnummer opgenomen in onze mailingsoftware van Mailchimp. 

Onderaan elke Rock City Post nieuwsbrief is een mogelijkheid opgenomen om je e-mailadres te 
wijzigen en/of om je af te melden voor deze nieuwsbrief. Na afmelding wordt je uit de 
mailsoftware van Mailchimp verwijderd, maar blijft je e-mail adres wel bewaard ten behoeve van 
de ledenadministratie zolang je nog lid blijft. 

03. Contact opnemen  

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met het RCC via de website. 
In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact met je te 
kunnen opnemen, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. 
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04. Inschrijving voor activiteit  

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij je inschrijft voor een activiteit van het RCC via 
de website. Dit geldt alleen voor activiteiten waarbij voorinschrijving noodzakelijk is, 
bijvoorbeeld wegens een beperking in het aantal deelnemers wat kan mee doen met deze 
activiteit of omdat er bijkomende kosten zijn voor een activiteit.  

In het inschrijvingsformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om 
contact met je te kunnen opnemen, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze 
gegevens worden tijdelijk bewaard en beschikbaar gesteld aan de organisator (aanspreekpunt) 
vanuit het RCC. Zodra de activiteit is afgerond worden deze gegevens niet meer bewaard. 
Tevens wordt als van toepassing de betaling voor een activiteit afgehandeld via Mollie 
Payments.  

 

2. Ontvangers gegevens.  

De gegevens die het RCC ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:  

01. e-Boekhouden 

De ledenadministratie van het RCC wordt vastgelegd met e-Boekhouden (www.e-
boekhouden.nl). Op het moment dat jij je aanmeldt als lid worden je NAW gegevens, e-
mailadres en telefoonnummer opgeslagen in deze ledenadministratie.  

Je naam en lidnummer en de verloopdatum van je lidmaatschap wordt tevens afgedrukt op een 
ledenpas die je thuis gestuurd krijgt. 

02. Mailchimp  

De Rock City Post nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je 
aanmeldt als lid wordt je e-mailadres, voornaam en lidnummer opgeslagen in het mailbestand 
voor de nieuwsbrief in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.  

03. Biezonder / Combell 

De e-mail van het RCC wordt gehost bij leverancier Combell.nl door Biezonder 
(www.biezonder.nl). Als jij contact opneemt via de website formulieren of via mail, dan worden 
die betreffende mails opgeslagen op de servers van Combell.  

De website en back-ups van de website worden gehost bij leverancier Combell.nl door 
Biezonder. Gegevens die jij achterlaat op de website van het RCC zijn op de servers van 
Combell opgeslagen. 
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3. Opslag periode.  

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door het RCC, maar nooit langer dan nodig 
is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw 
gegevens langer moeten bewaren.  

01. Het lidmaatschap en betalingen 

Je lidmaatschap verloopt automatisch binnen twee maanden nadat je de factuur voor het 
verlengen van je lidmaatschap van de ledenadministratie hebt ontvangen en deze factuur niet 
hebt voldaan. Jij kan je ook per direct uitschrijven wanneer je maar wilt door een e-mail te 
sturen naar ledenadministratie@rockcitychapter.nl. 

Aan het einde van het kalenderjaar waarin jij je lidmaatschap hebt opgezegd worden je 
gegevens verwijderd uit de ledenadministratie in e-Boekhouden. 

De betaalgegevens voor (de verlenging van) je lidmaatschap worden alleen bewaard in e-
Boekhouden en bij de ING bank voor de financiële administratie van het RCC voor de 
wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. 

02. Het versturen van clubbladen en je lidmaatschapspas 

Jouw NAW gegevens, e-mail adres en telefoonnummer worden opgeslagen in e-Boekhouden. 
De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd zolang je lid bent van het RCC. Aan het 
einde van het kalenderjaar waarin jij je lidmaatschap hebt opgezegd worden je gegevens 
verwijderd uit de ledenadministratie in e-Boekhouden. 

03. Het versturen van nieuwsbrieven  

Jouw e-mailadres, naam en lidnummer worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van deze 
gegevens is voor onbepaalde tijd zolang je lid bent van het RCC. Jij kan je namelijk zelf 
uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te 
sturen naar ledenadministratie@rockcitychapter.nl.  

04. Contact opnemen  

Op het moment dat je contact opneemt met het RCC via e-mail, dan worden die gegevens die 
jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer, opgeslagen op de 
mailserver. Die e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.  

05. Inschrijving voor activiteit  

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij je inschrijft voor een activiteit van het RCC via 
de website. Deze gegevens worden tijdelijk bewaard en beschikbaar gesteld aan de 
organisator (aanspreekpunt) vanuit het RCC. Zodra de activiteit is afgerond worden deze 
gegevens niet meer bewaard. Tevens wordt als van toepassing de betaling voor een activiteit 
afgehandeld via Mollie Payments. De betaalgegevens worden alleen bewaard bij de ING bank 
en in de financiële administratie van het RCC voor de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.  
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4. Jouw rechten.  

01. Recht op inzage  

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij het RCC vastgelegd en 
bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar 
ledenadministratie@rockcitychapter.nl Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.  

02. Recht op rectificatie  

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten 
aanpassen door het RCC. Dit doe je door een e-mail te sturen naar 
ledenadministratie@rockcitychapter.nl. Je gegevens omtrent de Rock City Post nieuwsbrief 
kan je zelf aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief.  

03. Recht op overdracht  

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij het RCC opgeslagen liggen in het geval je overstapt 
naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient het RCC al 
jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.  

04. Recht op wissen van gegevens  

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij het RCC vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het 
laten wissen van jouw gegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen naar 
ledenadministratie@rockcitychapter.nl 

05. Recht op het indienen van een klacht  

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat 
het RCC niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)  

Wil jij niet dat het RCC jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het 
gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via 
ledenadministratie@rockcitychapter.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de 
pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn 
gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 
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5. Verplichte gegevens.  

Het RCC verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk voor 
de uitvoering van de ledenadministratie van de club. Jouw gegevens zullen nooit verkocht 
worden aan derden.  

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor 
het uitvoeren van de ledenadministratie en om jou te voorzien van informatie van de activiteiten 
van de club. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als 
deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan het RCC de betreffende dienst niet 
aanbieden.  

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met het RCC met anderen dan de hierboven 
genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het inschrijven voor een motor vakantie reis die 
in samenwerking met een commerciële partij wordt georganiseerd door de club), dan zal daar 
eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.  

Het RCC behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan 
wel wanneer het RCC dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces 
of om de rechten, eigendom of veiligheid van het RCC te beschermen. Daarbij trachten wij 
altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem 
gerust contact op via ledenadministratie@rockcitychapter.nl 

 

6. Beveiliging.  

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden 
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door 
het RCC of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk voor door 
het RCC bestuur gemandateerde personen van het RCC die hier functioneel gebruik van 
mogen maken via voornoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord 
en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt 
beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit 
betekent dat jouw verbinding met de website van het RCC privé is. Je herkent deze 
beveiliging aan het grijze slotje voor de link in je browser. Daarnaast is het domein van het 
RCC ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ 
van de website veiliger en vertrouwder wordt.  
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7. Gebruik van foto’s en filmopnames.   

Tijdens activiteiten van het RCC worden regelmatig foto’s en filmopnames gemaakt. Door lid te 
worden van het RCC geef je tegelijkertijd expliciet toestemming voor het gebruik van deze foto’s 
en filmopnames in communicaties van het RCC, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) op de 
website, in de nieuwsbrief of in het clubblad. Deze foto’s en filmopnames worden voor 
onbepaalde tijd gebruikt. 

Heb je bezwaar tegen het gebruik van een specifieke foto of filmopname die van jou is 
gemaakt is en gebruikt is door het RCC?  Voor zover dat nog mogelijk is om die te laten 
verwijderen kan hiervoor door jou een onderbouwd verzoek ingediend worden bij de 
Communications Officer van het RCC.  

 

8. Vragen?   

Wij verwachten hiermee een duidelijke privacy verklaring te hebben opgesteld en 
gepubliceerd. Op deze wijze willen wij jou duidelijk maken hoe wij voldoen aan de regels voor 
de omgang met persoonsgegevens die zijn vastgelegd in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) ook wel AVG genoemd. 

Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 
ledenadministratie@rockcitychapter.nl of via info@rockcitychapter.nl  
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