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Betreft : de VSZ Privacyverklaring 
 
 
De VSZ: dit is de Vereniging Spoorgroep Zwitserland, ingeschreven bij de KvK onder 
nummer 40165758. De VSZ kan het makkelijkst worden bereikt door een email te sturen aan 
de secretaris via de website van de spoorgroep. 
 
Soort gegevens 
De VSZ houdt een ledenadministratie bij (in een excell bestand en in een digitale data-base). 
In onderstaande tabel is aangegeven welke informatie wordt verzameld en waarom. 
 
Soort gegeven Waarom en doel 
Naam en adres gegevens Nodig voor het verzenden van de Signalglocke en 

clubinformatie zoals informatie over de ledenvergadering. 
Mailadress Nodig voor het verzenden van de digibrief en clubinformatie. 

Tevens nodig voor het bevragen van en communiceren met 
leden over zaken die van belang zijn voor de club. 

Telefoonnummer Nodig voor het bevragen van leden over zaken die van 
belang zijn voor de club en voor het maken van 
bezoekafspraken, reisafspraken en dergelijke. 

Geboortedatum Nodig voor het bepalen van de hoogte van de contributie 
(gewoon lid, jeugdlid). Tevens nodig om kennis te hebben 
over de leeftijdsopbouw van de club om desgewenst gerichte 
activiteiten te organiseren. 

Datum lidmaatschap Nodig om leden die heel lang lid zijn extra in het zonnetje te 
kunnen zetten. 

Spoorwijdte Nodig voor het uitwisselen van kennis en ervaring over 
spoorwijdte als gedeeld interessegebied. 

Spoormaatschappij Nodig voor het uitwisselen van kennis en ervaring over 
spoormaatschappijen als gedeeld interessegebied. 

Spoorthema Nodig voor het uitwisselen van kennis en ervaring over 
Zwitserse spoorthema’s als gedeeld interessegebied. 

VSZ-Regio Nodig voor de betreffende regiocoördinator om leden uit zijn 
regio te kennen en te benaderen voor gemeenschappelijke 
activiteiten. 

Foto’s en films Foto’s en films die door leden worden gemaakt kunnen door 
henzelf in de ledendatabase worden opgeslagen zodat 
andere leden hiervan gebruik kunnen maken. Leden kunnen 
ook de website beheerder vragen dit voor hen te doen. 
Leden kunnen ook hun foto’s en films verwijderen. 
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Delen van informatie 
Informatie van en door leden wordt gedeeld met andere leden via de Signalglocke, de 
digibrief, de database en email. De bovenstaande informatie in de database is alleen voor 
leden toegankelijk met een toegangsnaam en password. De ledenlijst in de vorm van een 
excell tabel wordt alleen gedeeld met bestuursleden en de redactie van de Signalglocke.  
 
Bewaartermijn gegevens 
Gegevens worden ook na opzegging of overlijden bewaard. Het gebeurd dat leden na 
opzegging na enige tijd toch weer lid worden. Dan worden de oude gegevens gereactiveerd. 
Oude gegevens worden bewaard om bij te houden hoe het verloop van leden is door de tijd 
heen en welke redenen van opzegging worden genoemd. Dit laatste is van belang om er als 
bestuur voor te kunnen zorgen dat oorzaken van opzegging kunnen worden aangepakt. De 
redenen van opzegging worden genoteerd in de database en in de ledenlijst (excell-bestand) 
en zijn zichtbaar en toegankelijk voor bestuursleden. 
 
Rechten 
Leden kunnen in de VSZ-database hun eigen gegevens inzien en aanpassen. Zo kunnen 
foto’s worden verwijderd die leden niet langer wensen te delen met andere leden. 
 
Ieder lid heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 


