Privacyverklaring
Nederlandse Algemene Miniatuur Auto Club - NAMAC
De NAMAC houdt zich aan de voor alle EU-landen geldende
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
1. Privacy en bescherming van persoonsgegevens
De NAMAC beschikt over en verwerkt als vereniging van verzamelaars van
miniatuurauto’s diverse persoonsgegevens. Hiermee wordt u geïnformeerd over
de bescherming en verwerking van deze persoonsgegevens.
2. Waarom de NAMAC-persoonsgegevens verwerkt
Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de volgende doelen c.q. diensten:
Het inschrijven als lid van de NAMAC en daarmee ook het afhandelen van
bijvoorbeeld de contributiebetaling.
Het leveren van diensten aan het lid van de vereniging, zoals de toezending van
het clubblad “Auto in Miniatuur”.
Het informeren van u als lid over interessante of bijzondere miniatuurauto
activiteiten.
Voor deelname als lid aan NAMAC-evenementen nadat u zich heeft aangemeld.
3. Persoonsgegevens die de NAMAC verwerkt
De persoonsgegevens die de NAMAC kan opslaan en verwerken zijn:
Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer
(vast en/of mobiel). Daarnaast kan voor een beperkt aantal toepassingen uw
geboortedatum en bankrekening (t.b.v. automatische incasso) worden
vastgelegd.
Uw verzamelinteresse kan optioneel worden vastgelegd.
Uitsluitend de persoonsgegevens die u zelf aan de NAMAC heeft verstrekt bij het
aangaan van uw lidmaatschap of bij uw opgave als deelnemer aan een NAMACevenement worden verwerkt.
4. Personen onder de 16 jaar
De NAMAC kan niet controleren of persoonsgegevens betrekking hebben op
iemand jonger dan 16 jaar. In dat geval dient de wettelijke vertegenwoordiger
bij het verstrekken van de gegevens er zorg voor te dragen dat de NAMAC
hiervan op de hoogte is.
5. Informatie delen met andere interne en externe partijen
De NAMAC deelt relevante persoonsgegevens uitsluitend en alleen binnen de
NAMAC met een beperkt aantal bekende medewerkers en alléén als dat
noodzakelijk is (bijvoorbeeld inzake beursorganisatie, regioleiders). Dit gaat in

de meeste gevallen om uw naam en e-mailadres om een contactmoment te
realiseren.
Voor het leveren van NAMAC-diensten door derden kan het noodzakelijk zijn dat
derden over de naam, adres en woonplaatsgegevens beschikken. Denk hierbij
aan de drukkerij van “Auto in Miniatuur” voor toezending.
De NAMAC heeft concrete afspraken voor het waarborgen van uw
persoonsgegevens bij de betreffende derde partij in de vorm van een
Verwerkersovereenkomst.
De NAMAC deelt uw persoonsgegevens nooit met derden voor commerciële
doeleinden.
6. Hoe lang bewaart de NAMAC gegevens
De NAMAC zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk
is om de doelen c.q. diensten te realiseren.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens binnen 6 maanden
vernietigd.
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Een lid van de NAMAC heeft het recht om een opgave van de daadwerkelijke
persoonsgegevens bij de NAMAC op te vragen.
Uw verzoek kan naar de secretaris van de NAMAC worden gestuurd.
8. Beveiliging
De NAMAC neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft
passende maatregelen genomen om uw gegevens zo goed als mogelijk te
beschermen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met de
secretaris van de NAMAC.
9. Faciliteiten
De NAMAC maakt gebruik van een aantal technische faciliteiten op internet:
a. Technische faciliteit NAMAC-website
De NAMAC heeft een website, te weten www.namac.nl. Er worden cookies
gebruikt. Dit is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. Deze cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de technische
werking van de website en het gebruiksgemak. U kunt cookies uitschakelen via
uw internetbrowser.
De NAMAC-website is beveiligd en op de achtergrond draaien websystemen. Uw
persoonsgegevens kunnen ook geadministreerd worden als u zich middels een
webformulier op de website zelf aanmeldt, bijvoorbeeld als nieuw lid of
deelnemer aan een NAMAC-evenement. Deze gegevens worden regelmatig van

de websystemen overgezet naar de intern beheerde administratie van de NAMAC
en aansluitend verwijderd van de websystemen.

b. Technische faciliteit NAMAC Facebookgroep (sociale media)
Op het sociale medium Facebook heeft de NAMAC een “besloten groep”. U kunt
alleen lid worden van de groep bij actieve aanmelding via uw Facebookaccount
en vervolgens acceptatie door een van de moderatoren.
Deelname aan Facebook is de verantwoordelijkheid van de persoon als lid van
Facebook zelf.
Toelating tot de Facebookgroep is ook open voor niet-NAMAC leden, zulks ter
beoordeling door de moderatoren.
De NAMAC en zijn (internet)medewerkers beheren hier zelf geen
persoonsgegevens.
De NAMAC heeft geen invloed op de administratie en techniek van Facebook.
Realiseer u dat uw surf- en reactiegedrag technisch gevolgd wordt/kan worden
voor o.a. commerciële doeleinden door Facebook.
Het spreekt vanzelf dat de NAMAC afraadt om meer persoonlijke en
privacygevoelige gegevens aldaar te plaatsen. U kunt de voorwaarden van
Facebook lezen op hun eigen website.
10. Contactgegevens en verzoeken
U kunt verzoeken en vragen over uw persoonsgegevens richten aan de secretaris
van de NAMAC.
De NAMAC zal spoedig, maar met inachtneming van een redelijke termijn, op het
verzoek reageren.
De contactgegevens van de secretaris van de NAMAC staan in het colofon van
het clubblad “Auto in Miniatuur” voor leden en op de contactinformatiepagina van
de website van de NAMAC.
11. Vastlegging
Deze privacyverklaring van de NAMAC is een onderdeel van het “Reglement
Persoonsgegevens” van de vereniging NAMAC zoals vastgesteld door het bestuur
van de NAMAC.

