
 

Privacyreglement Masters of Business Amersfoort 
 

Bij de Masters of Business (hierna MoB) zijn met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens 
van haar leden en het plaatsen van foto’s de volgende bepalingen van kracht: 

1. De persoonsgegevens die bij het aangaan van het lidmaatschap bij de vereniging op het 
inschrijfformulier zijn opgegeven, worden opgenomen in de ledenadministratie van de 
vereniging. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor alle reguliere 
verenigingsactiviteiten zoals contributie-inning, kaderwerving en informatieverstrekking aan 
leden. Het zonder instemming van het bestuur verstrekken van persoonsgegevens aan 
derden buiten de vereniging is niet toegestaan. 
 

2. Om de interactie tussen leden te bevorderen wordt gewerkt met een zogenaamd 
‘Smoelenboek’ op de website van de MoB. Dit smoelenboek is openbaar toegankelijk ook 
voor niet-leden van de vereniging. In het smoelenboek wordt een foto van het lid 
opgenomen, zijn of haar naam, de bedrijfsnaam, een link naar het door het lid opgegeven 
website en zijn of haar Linkedin profiel. Door lid te worden van de MoB gaat het lid hier 
automatisch mee akkoord. Door middel van een inlog naar het beveiligde gedeelte van de 
website heeft elk lid toegang tot extra profielgegevens, die deels door de leden zelf worden 
beheerd en waardoor 1:1 vervolgcontacten mogelijk zijn. Het is aan het lid om aan te geven 
welke gegevens van het lid niet ingevuld worden, anders dan de verplichte gegevens om als 
vereniging te kunnen functioneren. 
 

3. Het bestuur kan uitsluitend de NAWE-gegevens (Naam-Adres-Woonplaats en Emailadres) 
aan derden buiten de vereniging verstrekken. Dit in verband met sponsor-, marketing of 
onderzoeksdoeleinden van de club. Het bestuur zal haar leden altijd op de hoogte stellen van 
een dergelijke verstrekking. Elk lid van de MoB dat bezwaar heeft tegen een dergelijke 
verstrekking dient dit schriftelijk kenbaar te maken. 
 

4. Geen toestemming van de leden is nodig in de volgende gevallen: 
a. Als de vereniging op grond van de wet verplicht is gegevens door te geven; 
b. Als het van levensbelang voor de persoon is om zijn persoonsgegevens door te geven 

(medische noodzaak); 
c. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang van de vereniging of van degene aan wie de 

gegevens worden verstrekt en de belangen van de betrokken persoon niet onevenredig 
worden geschaad. 
 

5. Behoudens het gestelde onder 3. en 4. worden door het bestuur van de vereniging zonder 
toestemming van haar leden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden buiten de 
vereniging. 

  



 

6. Tijdens evenementen van de MoB worden foto’s genomen. Deze foto’s worden geplaatst op 
de website van de MoB. Ook kunnen deze foto’s worden geplaatst op het facebookaccount 
van de MoB. Indien een lid niet wenst dat er foto’s worden geplaatst dient dit door het lid 
schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur. Ter voorkoming van misverstanden 
wordt het lid ook gevraagd om op het moment dat hij of zij ziet dat er van hem of haar foto’s 
worden genomen aan de fotograaf aan te geven dat hij/zij dit niet wenselijk vindt. Het blijft 
echter de verantwoordelijkheid van het bestuur om ervoor te zorgen dat het lid die dit niet 
wenst zichtbaar is op foto’s die geplaatst zijn onder verantwoordelijkheid of namens het 
bestuur van de MoB. Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
individuele acties van leden die foto’s plaatsen op sociale media. 

 

Amersfoort, 1 maart 2019   
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