
PRIVACY PROTOCOL  Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate   

(VGKTC) 

DOELSTELLING: 

De VGKTC is een vereniging voor gepensioneerden van Koninklijke Ten Cate NV en haar (voormalige) 

werkmaatschappijen. De vereniging organiseert bijeenkomsten voor de leden, verstrekt informatie 

inzake pensioenaangelegenheden en behartigt, indien nodig en mogelijk, de belangen van de leden 

bij het uitvoerende bedrijfstakpensioenfond MITT. 

Met dit protocol wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met 

betrekking tot de van toepassing zijnde ledenadministratie. 

VASTLEGGING  PERSOONSGEGEVENS: 

De volgende gegevens van de leden worden vastgelegd: 

- Naam en voorletters  

- Adres en woonplaats 

- E-mail adres 

- Telefoonnummer 

Deze gegevens worden  digitaal vastgelegd op de Personal Computer van de Secretaris van de 

vereniging. Alleen de Secretaris is gemachtigd de ledenadministratie te onderhouden en data te 

muteren, met dien verstande, dat als back-up een door het Bestuur aangewezen persoon op de 

hoogte is van de toegang tot het systeem. De betreffende computer is voorzien van up-to-date 

beschermingssoftware tegen virussen en hacken. Ook wordt de ledenadministratie als back-up 

opgeslagen op een fysiek apart opslagmedium. Daarnaast worden de aanmeldformulieren van 

(nieuwe) leden  bewaard in een ordner ten huize van de Secretaris, die ook als enige hierin 

inzage heeft. 

INFORMATIE VOOR DE LEDEN: 

Alle leden moeten op de hoogte zijn van het bestaan van dit protocol en krijgen op aanvraag inzage 

daarin, alsmede in de eigen opgeslagen ledengegevens. Een disclaimer op de website maakt hier 

melding van, waarbij via een link het protocol kan worden ingezien.  Aanmelding van een nieuw lid 

geschiedt schriftelijk op een aanmeldformulier, waarin het lid door ondertekening akkoord gaat met 

de vastlegging van de gegevens onder regime van dit protocol. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens binnen 6 maand na opzegging uit het 

bestand worden verwijderd. 

EXTERNE GEBRUIKERS: 

De vastgelegde persoonsgegevens van de leden zullen enkel aan een drukker ter beschikking worden 

gesteld ten behoeve van het drukken en versturen van mailings. Deze drukker werkt conform het 

gestelde in de AVG. Met deze drukker zal een verwerkersovereenkomst worden afgesloten, waarin 

vastgelegd: 

- De aangeleverde persoonsgegevens 

- Het doel van de opdracht 

- Geheimhouding 

- Vernietiging van de gegevens 



Deze overeenkomst kan ook tot stand komen door een door de drukker getekende opdracht van de 

vereniging, waarin deze gegevens zijn benoemd. 

Voor geen enkel ander doel zullen persoonsgegevens van de leden aan derden worden verstrekt. 

DATALEKKEN: 

Na het ontdekken van een datalek zal binnen 24 uur melding worden gemaakt bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Ook zullen de leden, waarvan de data gelekt zijn, binnen dezelfde termijn worden 

geïnformeerd. 

KLACHTEN: 

Klachten aangaande privacyzaken binnen de Vereniging kunnen worden ingediend bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 
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