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Inleiding 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Vanaf 25 mei 2018 geldt voor PJGO-

Markelo dan ook dit privacy beleid voor leden en donateurs.  
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1. PJGO – Markelo 
Als lid of donateur wilt u uiteraard graag weten wie de PJGO – Markelo nu eigenlijk is en wat zij voor 

u kunnen betekenen. Daarom hieronder de benodigde informatie over de PJGO – Markelo.  

 
PJGO - Markelo: 
Postbus 95 

7475 ZH Markelo 

Email: info@pjgomarkelo.nl 

KvK nummer: 40074532 

De PJGO Markelo is een actieve jongerenvereniging waarbij het hele jaar door activiteiten worden 

georganiseerd. Om deze activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een algemeen 

bestuur en meerdere commissies ter ondersteuning op verschillende gebieden. Onze bestuursleden 

zijn 4 tot 5 jaar actief. Ook helpen onze eigen leden bij bepaalde activiteiten (bijv. bij het paasvuur en 

de oud ijzer actie). 

De organisatie van de PJGO Markelo ziet er als volgt uit: 

– Algemeen Bestuur 

– Kalveropfok club (KOC) 

 

Om in contact te komen met PJGO-Markelo verwijzen wij u graag door naar het email adres: 

info@pjgomarkelo.nl of naar de website  www.pjgomarkelo.nl waar u onder het kopje “de 

vereniging” de huidige bestuursleden vindt.  

1.1 Hoe is de PJGO ontstaan? 
PJGO staat voor Plattelands Jongeren Gemeenschap Overijssel. De PJGO Markelo is op 23 maart 1922 

opgericht door alleen maar heren. Een aantal jaren later, op 7 maart 1927, werden ze gevolgd door 

alleen de dames. 

Tot 1965 trokken beide afdelingen gescheiden op, waarna zij een volledige fusie aangingen, na 

voordien ook al allerlei dingen samen te hebben georganiseerd. De naam werd toen gewijzigd in 

PJGO, afdeling Markelo. 

Op 10 maart 1965 werd definitief besloten beide afdelingen samen te voegen en voortaan de naam 

PJGO, afdeling Markelo te voeren.  

1.2 Welke gegevens gebruiken wij van u? 
Bij inschrijving als lid of donateur vragen wij om de volgende gegevens: naam, adres, postcode, 

woonplaats, (IBAN) rekeningnummer, geboortedatum en emailadres. In de tabel bij hoofdstuk 2.1 

vindt u precies waarvoor wij welke gegevens verzamelen en ten welke grondslag ze verzameld 

worden.  

1.3 Waarom gebruiken wij deze gegevens? 
Wij gebruiken uw voor- en achternaam om bij te kunnen houden wie onze leden/donateurs zijn en 

hoeveel leden/donateurs wij hebben. Wij gebruiken uw geboortedatum en adres zodat wij u een 

brief kunnen sturen wanneer u 35 jaar wordt, dan wordt namelijk het lidmaatschap automatisch 

omgezet in een donateurschap. In deze brief wordt u op de hoogte gesteld van de verandering en 

krijgt u de mogelijkheid om u af te melden. Uw (IBAN) rekeningnummer gebruiken wij om jaarlijks 

aan het eind van ons boekingsjaar (oktober) voor leden €16,- en voor donateurs €5,- af te schrijven.  

mailto:info@pjgomarkelo.nl
http://www.pjgomarkelo.nl/
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1.4 Gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen 
Mocht u uw gegevens willen wijzigen, aanvullen of verwijderen neemt u dan contact op met één van 

de bestuursleden of via het mail adres: info@pjgomarkelo.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk uw 

aanvraag in behandeling (uiterlijk 1 maand na aanvraag). Wanneer u uw gegevens wilt laten 

verwijderen, wordt dit pas definitief vanaf de maand oktober van het betreffende jaar. Dit vanwege 

onze boekjaren van oktober tot oktober.  

  

mailto:info@pjgomarkelo.nl
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2. Grondslagen AVG 
Als organisatie mogen wij niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Hiervoor moeten wij een 

wettelijke grondslag hebben. De AVG kent 6 grondslagen, wij mogen alleen uw gegevens verwerken 

wanneer wij onze gegevensverwerking op één van de 6 AVG grondslagen kunnen verwerken.  

2.1 De 6 Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens.  
• Toestemming van de betrokken persoon. De manier waarop toestemming wordt gevraagd 

moet voldoen aan de volgende eisen:  

- Vrijelijk gegeven 

- Ondubbelzinnig: er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling. Bijvoorbeeld 

een (digitale) schriftelijke of een mondelinge verklaring. Het moet volstrekt helder zijn 

dat er toestemming is verleend.  

- Geïnformeerd: u moet worden geïnformeerd over:  

1. De identiteit van de organisatie; 

2. Het doel van elke verwerking waarover wij toestemming vragen; 

3. Welke persoonsgegevens worden verzamelt en gebruikt; 

4. Het recht om de toestemming weer in te trekken. 

- Specifiek: de toestemming moet nog steeds gelden voor een specifieke verwerking en 

specifiek doel. Het doel mag niet gaandeweg veranderen.  

- Toestemming intrekken moet net zo makkelijk zijn als toestemming geven 

- PJGO – Markelo moet kunnen aantonen dat er een geldige toestemming is verkregen.  

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.  

Je mag je op deze grondslag baseren als je een overeenkomst hebt met iemand  en hiervoor 

het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is. 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.  

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling een taak van algemeen belang of 

uitoefening van openbaar gezag.  

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen.  

Persoonsgegevens: Doel: Grondslag(en): Bewaartermijn: Ontvangers: 

Voor en 
Achternaam 

Leden en 
donateurs 
administratie 

Uitvoering van 
een 
overeenkomst. 
Toestemming. 

Vanaf lid worden 
tot aan stop 
zetten 
lidmaatschap. 
Uw gegevens 
worden na 
stopzetten 
verwijderd aan 
het einde van 
het boekjaar 
(oktober) 

Bestuursleden 

Adres, postcode, 
woonplaats 

Leden en 
donateurs 
administratie. 
Gebruik voor 
informatie brief 

Uitvoering van 
een 
overeenkomst. 
Toestemming. 

Vanaf lid worden 
tot aan stop 
zetten 
lidmaatschap. 
Uw gegevens 
worden na 

Bestuursleden 
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35en ontvangen 
donateurs brief.  

stopzetten 
verwijderd aan 
het einde van 
het boekjaar 
(oktober) 

(IBAN) 
Rekeningnummer 

Jaarlijkse 
Afschrijving 
kosten 
lidmaatschap 
(€16,) of 
donateurschap 
(€5,-) 

Uitvoering van 
een 
overeenkomst. 
Toestemming.  

Vanaf lid worden 
tot aan stop 
zetten 
lidmaatschap. 
Uw gegevens 
worden na 
stopzetten 
verwijderd aan 
het einde van 
het boekjaar 
(oktober) 

Penningmeester 
Secretaris  

Geboortedatum Het informeren 
van een 35-
plusser voor het 
overgaan van 
een 
lidmaatschap 
naar een 
donateurschap. 
Lid worden kan 
vanaf 16 jaar.  

Uitvoering van 
een 
overeenkomst. 
Toestemming 

Vanaf lid worden 
tot aan stop 
zetten 
lidmaatschap. 
Uw gegevens 
worden na 
stopzetten 
verwijderd aan 
het einde van 
het boekjaar 
(oktober) 

Bestuursleden 

Emailadres Informatie 
mailing over 
aankomende 
activiteiten en 
wijzigen binnen 
het lidmaatschap 
of  
donateurschap 

Toestemming Vanaf lid worden 
tot aan stop 
zetten 
lidmaatschap. 
Uw gegevens 
worden na 
stopzetten 
verwijderd aan 
het einde van 
het boekjaar 
(oktober) 

Secretaris 
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3. Rechten leden en donateurs PJGO – Markelo 
Als lid of donateur van de PJGO afdeling Markelo heeft u o.a. het recht op inzage, correctie en 

verwijdering van uw gegevens die wij verwerken. Hieronder vindt u de uitgebreide informatie over 

uw rechten.  

• Recht op vergetelheid. Het recht om “vergeten” te worden. In artikel 17 van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid 

opgenomen. Dit recht houdt in dat de PJGO Markelo  in een aantal gevallen uw gegevens 

moet verwijderen wanneer het lid of de donateur er om vraagt. Het recht geldt alleen in de 

volgende situaties: 

- Niet meer nodig: PJGO Markelo heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor 

doeleinden waarvoor ze verzameld worden. 

- Intrekken toestemming: het lid of de donateur heeft eerder toestemming gegeven en 

trekt deze toestemming weer in.  

- Bezwaar: het lid of de donateur maakt bezwaar tegen de verwerking.  

- Onrechtmatige verwerking: PJGO Markelo verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. 

Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.  

- Wettelijke bepaalde bewaartermijn: De PJGO Markelo is verplicht om gegevens na 

bepaalde tijd te wissen. In de tabel in hoofdstuk 2 kunt u zien hoe lang uw gegevens 

bewaart worden.  

• Recht op inzage. Het recht als lid of donateur om persoonsgegevens die PJGO-Markelo in te 

zien. U heeft hierbij het recht om gegevens persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of 

wissen.  

• Recht op rectificatie en aanvulling.  

• Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten 

verwerken.  

• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Het recht op 

een menselijke blik bij besluiten.  

• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.  
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4. Plichten PJGO – Markelo 
Als organisatie heeft de PJGO  een aantal verplichtingen waar zij zich volgens de nieuwe wet en 

regelgeving aan moet houden. Hieronder het overzicht wat betreft de verwerking van 

persoonsgegevens: 

- Meldplicht datalek: 

Wanneer er een datalek bij ons wordt geconstateerd met een aanzienlijke kans op 

ernstig nadelige gevolgen voor bescherming persoonsgegevens van onze leden en 

donateurs, hebben wij de verplichting om bij de Autoriteit Persoonsgegevens deze lek te 

melden binnen 72 uur.  

 

- Verantwoordingsplicht (accountability):  

De PJGO-Markelo moet kunnen aantonen dat de organisatie in overeenstemming met de 

AVG handelt.  

  



10 
 

5. Toestemming 
U verleent door het invullen van een compleet registratieformulier op onze website of schriftelijk bij 

één van onze evenementen de PJGO – Markelo toegang tot: 

- Het opslaan van uw gegevens voor leden en/of donateurs  administratie. Zie de tabel in 

hoofdstuk 2 welke gegevens en waarvoor dezeworden opgeslagen.  

- U machtigt de PJGO-Markelo voor het afschrijven van de jaarlijkse contributie. Voor 

leden is dit €16,- per boekjaar en voor donateurs is dit €5,- per boekjaar. Een boekjaar 

loopt van oktober tot oktober.  

- Het publiceren van gemaakte foto’s van onze eigen evenementen op onze eigen social 

media kanalen en website. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen wanneer u de 

foto verwijderd wilt laten worden.  


