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Vooraf: 
Dit document is opgesteld naar analogie van het Privacystatement van KBO-PCOB waarnaar 
zo nodig wordt verwezen. 
 
PCOB Diemen verwerkt persoonsgegevens. Feitelijk is het zo dat de persoonsgegevens van 
leden en ex-leden zijn en/of worden opgenomen in de (geautomatiseerde) ledenadministra-
tie van het Verenigingsbureau KBO-PCOB in Utrecht. PCOB Diemen maakt hiervan gebruik 
door een aantal personen (ledenadministrateur en bestuursleden) het recht te geven (te 
laten autoriseren) die gegevens in te zien, te muteren of anderszins te verwerken.  
In deze Privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over deze verwer-
king. We streven ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwer-
king van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, 
(mail)adres, geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een  
individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Iedereen die persoons-
gegevens in bezit heeft, moet daar zorgvuldig mee omgaan.  
 
Van wie verwerkt PCOB Diemen persoonsgegevens? 
PCOB Diemen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 
relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van: 

• Leden en vrijwilligers van PCOB Diemen; 

• Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van PCOB Diemen of die in het verleden lid 
zijn geweest, en deelnemers aan activiteiten van PCOB Diemen terwijl ze geen lid zijn; 

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, 
willen krijgen of hebben gehad, zoals bedrijven en organisaties die onze leden voordelen 
bieden.  

 
Wie zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 
Binnen PCOB Diemen zijn dat de ledenadministrateur, leden van het bestuur en een aantal 
coördinatoren en leden van taakgroepen. 
Daar waar KBO-PCOB verantwoordelijk is voor verwerking van persoonsgegevens wordt 
verwezen naar het Privacystatement van KBO-PCOB. 
 
Waarvoor verwerkt PCOB Diemen persoonsgegevens? 
Om lid te kunnen worden en te zijn en om deel te kunnen nemen aan activiteiten van PCOB 
Diemen, maar ook om aan de slag te gaan als vrijwilliger, hebben we persoonsgegevens no-
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dig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze ver-
zorgen en zorg dragen voor de juiste informatie. 
Leden en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens ge-
bruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen zoals het 
bezorgen of toesturen van de (afdelings-)nieuwsbrief en het bondsmagazine, en voor uitno-
digingen voor activiteiten en dergelijke.  
Zeker niet in de laatste plaats gebruiken we persoonsgegevens ook voor het bieden van hulp 
en ondersteuning in moeilijke situaties, zoals ziekenhuisopname, verhuizing naar een zorg-
centrum, en voor het geven van aandacht en/of het bezorgen van attenties bij speciale ge-
beurtenissen zoals huwelijksjubilea, kroonjaren, overlijden, e.d. 
Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven 
of voor online mededelingen, vragen en onderzoeken. 
 
Verwerkt PCOB Diemen bijzondere persoonsgegevens? 
Nee, wij verwerken GEEN bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn 
strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals 
medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d.  
 
Hoe gaat PCOB Diemen met persoonsgegevens om? 
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is 
voor gebruik binnen de afdeling of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons er-
van bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee 
om dienen te gaan.  
Veilig en zorgvuldig houdt onder meer in dat de persoonsgegevens die wij beheren uitslui-
tend toegankelijk zijn voor hen die daartoe gemachtigd zijn. Computers zijn goed beveiligd 
met virusbescherming en toegangs- en schermbeveiliging. Wachtwoorden moeten vanzelf-
sprekend ook goed beveiligd zijn en regelmatig worden vernieuwd. Papieren persoonsgege-
vens moeten afgesloten bewaard worden en zorgvuldig vernietigd worden als ze niet meer 
gebruikt worden. 
 
Wie kan er bij persoonsgegevens? 
Degene die in de afdeling belast is met de ledenadministratie kan de lidmaatschapsgegevens 
invoeren, inzien en wijzigingen in aanbrengen. Ook de penningmeester en de secretaris kun-
nen gegevens inzien en – bij afwezigheid van de ledenadministrateur – wijzigingen in aan-
brengen.  
Met een aantal actieve vrijwilligers is afgesproken dat zij, voor een juiste vervulling van ta-
ken, periodiek digitaal een overzicht ontvangen van bepaalde persoonsgegevens zoals naam, 
adres en eventueel geboortedatum. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het kun-
nen bezorgen van diverse informatie of felicitaties, voor het bezoeken van leden, en voor 
meldingen in de Nieuwsbrief m.b.t. huwelijksjubilea, speciale verjaardagen, et cetera. 
Het publiceren van dergelijke gebeurtenissen vindt niet plaats wanneer een lid eerder al 
heeft aangegeven dat niet te willen, of wanneer een lid dit alsnog aangeeft. 
Ook voor bovenstaande vrijwilligers geldt dat de computers waarop deze gegevens worden 
ontvangen, goed beveiligd zijn met virusbescherming en dat op de computer gebruikers-
naam- en wachtwoordbeleid wordt toegepast. 
Indien het noodzakelijk is voor actieve vrijwilligers van PCOB Diemen papieren overzichten 
te ontvangen waarop persoonsgegevens staan, zullen deze overzichten zorgvuldig worden 
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bewaard en niet ter inzage kunnen zijn voor derden. Zodra een overzicht niet meer nodig is 
zal deze zorgvuldig worden vernietigd. 
Alle personen die namens PCOB Diemen kennis kunnen nemen van persoonsgegevens, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan.  
 
Nieuwe leden zal worden gevraagd akkoord te gaan met de gegevensverwerking zoals be-
schreven in dit document, dan wel aan te geven niet akkoord te gaan met het publiceren van 
persoonsgegevens zoals verjaardagen, huwelijksdatum, etc. 
 
Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen 
PCOB Diemen wisselt GEEN persoonsgegevens uit met externe partijen.  
 
Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 
Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van 
het lidmaatschap bewaard in de ledenadministratie van KBO-PCOB om statistische informa-
tie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van 
deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.  
 
Website 
PCOB Diemen heeft geen eigen website maar wel een afdelingspagina binnen de website 
van KBO-PCOB, resp. van de PCOB. 
PCOB Diemen zal op de afdelingspagina (inclusief de bijlagen) alleen persoonsgegevens op-
nemen van leden die daar uitdrukkelijk en aantoonbaar toestemming voor hebben gegeven. 
 
Cookies op de website 
Het plaatsen van cookies op de website en het informeren over hoe daarmee wordt omge-
gaan, is van toepassing op de website van KBO-PCOB, en valt daarom niet onder de verant-
woordelijkheid van PCOB Diemen. 
Meer informatie hierover valt dan ook te lezen op de website van KBO-PCOB, te vinden on-
der het webadres www.kbo-pcob.nl/avg 
 
Kan ik zien welke gegevens PCOB Diemen van mij verwerkt? 
Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die worden verwerkt. Neem daar-
voor contact op met de ledenadministratie van PCOB Diemen of met de ledenservice van 
KBO-PCOB. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen 
of te verwijderen. 
 
Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht? 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij het 
bestuur van PCOB Diemen, per mail bereikbaar via diemen@pcob50plus.nl, per telefoon via 
nummer 202 690 3458, of bij de ledenservice van het verenigingsbureau.  
 
Wijzigingen privacybeleid 
PCOB Diemen streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het 
recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Op de website van KBO-
PCOB is altijd het meest recente statement van de (landelijke) KBO-PCOB beschikbaar.  
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