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M.G. T-TYPE & PREWAR OWNERS HOLLAND 

Opgericht 15 januari 1968 
 
 

Privacyverklaring van M.G. T-Type & Prewar Owners Holland,  
hierna genoemd MGTTO 
______________________________________________________ 

 
1. Wie zijn wij?  
De vereniging MGTTO is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van 
persoonsgegevens van haar leden en relaties.  
De contactgegevens van de vereniging MGTTO staan op de website www.mgtto.nl en in het 
verenigingsblad Square Front 
 
2. Welke gegevens verwerken wij van u? 
In de ledenadministratie van de vereniging leggen wij de volgende gegevens vast: 

 aanhef, voorletters, voornaam, naam, woonplaats; 

 adres, postcode; 

 e-mailadres, telefoonnummer; 

 IBAN banknummer ingeval automatische incasso; 

 type MG, chassisnummer en kenteken (alleen MGTTO types). 
 
In de registeradministratie leggen we de volgende gegevens vast: 

 aanhef, voorletters, voornaam, naam, woonplaats; 

 adres, postcode; 

 e-mailadres, telefoonnummer; 

 uitgebreide voertuiggegevens. 
 
Leden worden ingeschreven met een lidmaatschapsnummer en de vereniging registreert 
wanneer het lidmaatschap is ingegaan en beëindigd, het soort lidmaatschap en in welke 
regio het lid wordt ingedeeld. 
Een nieuw lid wordt in het verenigingsblad vermeld met de aanhef, voornaam, naam, 
woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en type MG.  
Mutaties in woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer en opzeggingen worden in het 
verenigingsblad vermeld. 
 
We verzamelen geen persoonsgegevens uit externe bronnen. Wij werken dus alleen met 
persoonsgegevens die de leden en voertuigeigenaren zelf verstrekken. 
Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren in het verenigingsblad of op de 
internetpagina's van de vereniging, waarbij geen maatregelen worden genomen om te 
voorkomen dat personen of voertuigen herkenbaar in beeld komen.  
 
 

http://www.mgtto.nl/


 

 
2 

3. Waarom verwerken wij uw gegevens? 

a. Redactie Square Front en internetpagina’s om het verenigingsblad toe te zenden aan alle 

leden en om per e-mail en per post informatie te sturen over landelijke ritten en 

evenementen. 

b. De regio bestuurders om hun reguliere nieuwsbrieven en berichten per e-mail te sturen 

naar de leden in hun regio en om regionale ritten en evenementen te organiseren. 

c. Penningmeester voor het innen van inschrijfgeld en contributie. 

d. Bestuur voor het overzicht van aantal leden in totaal en per regio en ter informatie van de 

algemene ledenvergadering (o.a. overzicht jubilarissen). Maar ook om individuele leden te 

kunnen benaderen voor verenigingszaken. 

e. Leden die een evenement organiseren en hetzij voor informatie vooraf of voor de 

uitvoering (b.v. toegangscontrole) een bepaald ledenoverzicht nodig hebben. 

f. Leden die contact willen zoeken met andere leden b.v. met hetzelfde type MG in hun 

woonplaats of regio of om reden dat ze een (niet-commercieel) initiatief willen ontplooien. Wij 

zijn immers een vereniging van mensen die samen met elkaar doeleinden willen bereiken en 

dat onderscheidt ons van een verzameling t.o.v. elkaar anonieme gebruikers van een 

aangeboden dienst. 

 

4. Op welke rechtsgrond gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

 Het aangaan en/of uitvoeren van uw lidmaatschap. 

 Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan 
de overheid indien wij daartoe verplicht zijn. 

 Gerechtvaardigd belang van de vereniging MGTTO. Dit geldt o.a. voor controles aan de 
eisen gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 Uw toestemming om e-mailadres en telefoonnummer te vermelden op het alleen voor 
leden toegankelijke gedeelte van de internetpagina's www.mgtto.nl 

 Uw toestemming om uw persoonsgegevens en voertuiggegevens te verwerken in het 
register. 

 
 
5. Hoe beveiligen we uw gegevens? 
We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen bestuurs- en 
commissieleden en door het bestuur aangewezen personen mogen uw gegevens inzien en 
verwerken. 
De bestanden bij o.a. de ledenadministratie staan op particuliere computers die met een 
gangbare virusscanner beveiligd zijn.  
Het complete ledenbestand is alleen aanwezig bij de ledenadministrateur, op diens computer 
en op een back-up. Voor de veiligheid wordt maandelijks een kopie hiervan opgeslagen bij 
de penningmeester. 
Voor de leden en hun onderlinge communicatie wordt op de alleen voor leden middels een 
inlogcode toegankelijke internetpagina’s van de vereniging een ledenlijst met voorletter, 
voornaam, naam, woonplaats, regio, telefoonnummer, e-mailadres en type MG bijgehouden. 
Alle door de ledenadministrateur verstrekte ledenlijsten (digitaal of op papier) worden 
voorzien van informatie over met welk doel deze lijst wanneer aan wie is verstrekt plus de 
gebruikersaanwijzing om deze lijst alleen persoonlijk en alleen voor dit doel te gebruiken en 
om deze lijst na het realiseren van dit doel onbruikbaar te maken. 
De ledenadministrateur houdt in het verwerkingsregister bij welke lijsten verstrekt zijn. 
 
Het bestuur spreekt de leden aan op een zorgvuldig en terughoudend gebruik van 
persoonsgegevens van medeleden en om zich te houden aan de gebruikers aanwijzing op 
de verstrekte bestanden. 
Het bestuur ziet erop toe dat diegenen die binnen de vereniging e-mails versturen aan 
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meerdere ontvangers, dit correct met "bcc" adressering doen waardoor er geen grote lijsten 
e-mailadressen onbedoeld gaan rondzwerven. Het bestuur maakt een "werkplaatsinstructie: 
privacy in en rond MGTTO" als geheugensteun om zorgvuldig omgaan met 
persoonsgegevens te bevorderen.  
 
De in de registers opgeslagen gegevens zijn niet openbaar toegankelijk. De 
persoonsgegevens daarin worden door de registerbeheerders als vertrouwelijk behandeld. 
Naam en woonplaats van een eigenaar kan wel worden verstrekt aan een in een voertuig 
geïnteresseerde persoon of ander (buitenlands) register, maar contactgegevens niet. Een 
registerbeheerder zal dan bemiddelend optreden in de communicatie. 
 
6. Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Na het beëindigen van uw lidmaatschap verwijderen we uw persoonsgegevens uit het 
digitale ledenbestand maar archiveren uw lidnummer, naam, woonplaats, datum begin en 
einde lidmaatschap, type MG, chassisnummer en kenteken. De papieren inschrijfformulieren 
bewaren wij uit historisch oogpunt. 
De gegevens in de registers blijven bewaard zolang het register bestaat of totdat u vraagt uw 
persoonsgegevens (uitgezonderd naam en woonplaats) daarin te verwijderen. 
 
7. Uw toestemming. 
Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming met 
inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken.  
 
 
8. Met wie kunnen we uw gegevens delen?  
De vereniging MGTTO verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van 
de wet is toegestaan en noodzakelijk is, b.v. voor het verzenden van het verenigingsblad, 
voor het via derden incasseren van vorderingen of t.b.v. het functioneren van de 
internetpagina's van de vereniging. 
Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. 
De registers verstrekken alleen naam en woonplaats van een eigenaar als essentiële 
historische informatie over voertuiggegevens, aan derden.  
 
Wij schakelen andere dienstverleners en bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verzending van het verenigingsblad of het bedrijf dat de 
internetpagina's  onderhoudt. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te 
waarborgen. De vereniging MGTTO blijft daarbij de verwerkingsverantwoordelijke voor de 
verwerking van uw gegevens. 
 
 
9. Welke zijn uw rechten? 
a. gegevens inzien of verbeteren 
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en 
verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. 
Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid 
hebben dat u bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Stuur 
hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar ledenadministratie@mgtto.nl onder 
vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van 
ons. 
 

b. gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.  

In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te 

laten wissen.  

mailto:ledenadministratie@mgtto.nl
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• de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn 
verzameld of anderszins verwerkt; 

• de toestemming voor het verwerken is ingetrokken; 
• er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;  
• de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 
• op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen. 
 
c. beperking van de verwerking 
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door 
ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit 
betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt. 
 
d. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen 
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen die wij 
via e-mail verspreiden. Wij bellen u niet voor commerciële doelen.  
 
 
10. E-mail, social media en Google.  
Bij een e-mail aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden alleen 
"bcc" vermelden. Het eigen gebruik van social-media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-media platforms omgaan met de 
door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social-media platforms buiten de Europese 
Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van 
de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze 
social-media kanalen goed door te nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en 
informatie op een andere wijze met ons te delen.  
 
 
11. Aanpassing van de privacyverklaring. 
Het bestuur kan deze privacyverklaring aanpassen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst van de 
privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 janari 2019. 
 
 
12. Hebt u vragen of klachten? 
Hebt u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over privacy? Dan kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de vereniging MGTTO. 
Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
 

Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2019. 

 


