
PRIVACYREGLEMENT  Stichting NVBS-Railverzamelingen 

A.                 BEGRIPSBEPALING 

SNR: de Stichting NVBS-Railverzamelingen 

NVBS: de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- 

en tramwegwezen 

Leden:                      de leden van de NVBS 

Niet-leden:               personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld aan 

de SNR en/of de NVBS 

Registratie:              de binnen de SNR bijgehouden overzichten van personen die 

documentatie of beeldmateriaal verkregen of mochten  inzien 

Houder:                    het bestuur van de SNR 

Geregistreerde:      de persoon wiens gegevens in de registratie zijn opgenomen 

Beheerder:              de binnen of door het SNR-bestuur aangewezen  functionaris 

B.                  DOEL VAN DE REGISTRATIE  

Het doel van de registratie is het verkrijgen en het behouden van (kwantitatief, 

statistisch) inzicht in de belangstelling voor hetgeen door de SNR wordt verzameld 

en bewaard. 

De gegevens mogen niet verwerkt worden op een wijze die onverenigbaar is met 

bovenstaande doelen van registratie. 

C.                  BEHEER VAN DE REGISTRATIE 

Het beheer van de registratie gebeurt door een bestuurslid of een aangewezen 

functionaris. Alleen het bestuur en de aangewezen functionaris(sen) hebben 

toegang tot de registratie. 

Het bestuur kan een aangewezen functionaris te allen tijde ter verantwoording 

roepen voor de wijze van uitvoering van dit beheer.  

Het bestuur mag geanonimiseerde informatie ter beschikking stellen aan de 

NVBS, 

D.           GRONDSLAGEN VAN DE REGISTRATIE 



1.           De geregistreerde persoon stelt zijn of haar gegevens vrijwillig ter 

beschikking van de SNR. De SNR informeert de personen over het doel van de 

verwerking van de persoonsgegevens. Geregistreerde personen kunnen 

toestemming voor de verwerking te allen tijde intrekken. 

2.           De SNR heeft een gerechtvaardigd belang voor persoonsregistratie: de 

belangstelling voor de verzamelingen vormt het belangrijkste 

bestaansrecht van de SNR. 

E.                  AARD VAN DE GEGEVENS 

De volgende gegevens worden geregistreerd uit eigen opgave van de 

geregistreerde: 

         Naam, voornaam of -letters en roepnaam 

         E-mailadres(sen) 

         Adresgegevens (straat, postcode, woonplaats, land)  

Daarnaast worden de volgende gegevens geregistreerd: 

         Lidnummer NVBS (indien van toepassing) 

         De wijze van betalen (indien van toepassing) 

De geregistreerde wordt hiervan op verzoek in kennis gesteld. 

F.                  GEBRUIK VAN GEGEVENS 

·          Ieder onderdeel van de NVBS  dat door het Hoofdbestuur is erkend kan 

geanonimiseerde gegevens krijgen, mits het aantoont dat het deze gegevens 

nodig heeft voor een vooraf aan het SNR-bestuur genoemd doel dat samenhangt 

met het onder B. beschreven doel. 

·          De persoonsgegevens mogen uitsluitend voor eigen marketing worden gebruikt 

wanneer het doel van de marketing niet onverenigbaar is met het doel waarmee 

de SNR de  gegevens heeft geregistreerd. De betrokkenen moeten gewezen 

worden op het recht van verzet indien zij wensen af te zien van deze 

marketinguitingen. 

G.                 RECHTEN VAN DE GEREGISTREERDE 



·          Iedere geregistreerde kan op verzoek inzage worden verleend in zijn/haar 

volledige gegevens.  

·          Iedere geregistreerde heeft het recht onjuistheden te (laten) 

corrigeren in zijn/haar gegevens. 

·          De geregistreerde heeft recht op verzet tegen gebruik van zijn/haar gegevens 

voor de eigen marketingdoeleinden van de SNR. 

·          Wanneer een geregistreerde van mening is dat hij/zij geen toestemming heeft 

verleend voor opname van bepaalde indirect verworven gegevens, kan 

geregistreerde schriftelijk vernietiging van bedoelde gegevens eisen bij het SNR-

bestuur. 

·          De op deze wijze aangevochten gegevens mogen, hangende de beslissing 

van het  bestuur, niet worden gebruikt. 

H.                 OPSLAG VAN GEGEVENS 

·          De geregistreerde gegevens worden opgeslagen in software met beperkte en 

beveiligde toegang.  

·          De software is eigendom van de SNR en kan niet door derden worden 

gebruikt of benaderd. 

I.                    CONFLICTSITUATIES 

Artikel 64 van de statuten van de NVBS voorziet in een Geschillencommissie, 

waarvan ook gebruik gemaakt kan worden door niet-NVBS-leden. 
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