
Bladzijde 1 

Privacy beleid 

Lasgroep Zuid-Limburg, hierna genoemd LZL, hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe 

wij omgaan met persoonsgegevens. 

LZL doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. LZL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in 

ieder geval: 

o Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze

zijn verstrekt, namelijk het beheren van het lidmaatschap van actieve leden, nieuwe leden,

gewezen leden, sponsoren en personen die een presentatie geven en het kunnen

organiseren van bijeenkomsten door LZL of haar vakbroeders zoals vermeld op onze website.

o Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zoals;

- ledenadministratie 

- lidgeld en andere geldelijke bijdragen 

- informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten, excursies of 

bedrijfsbezoeken 

- sponsoractiviteiten 

o Vragen om uw toestemming voor extra persoonlijke gegevens die niet zijn opgenomen in het

overzicht, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij

bepaalde activiteiten. B.v. geboortedatum bij busreizen. Deze gegevens worden dan bij de

leden opgevraagd, hetgeen tevens inhoud dat het lid akkoord gaat met verstrekking van deze

gegevens aan derden.

o Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

o Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Dit kan b.v. zijn: werkgever doorgeven bij

excursies c.q. bedrijfsbezoeken of (e-mail) adressen of bij de organisatie van een Landelijke

Lasgroependag e.d.

o Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

deze respecteren. Dit recht heeft onder andere betrekking op;

- inzage 

- rectificatie 

- verwijdering uit het ledenbestand na opzegging als lid (na 3 jaar i.v.m. 

eventuele certificaatverlenging NIL) 

- beperking van verwerking 

- kennisgeving 

- overdraagbaarheid van gegevens 

- bezwaar 

Op bladzijde 2 is een overzicht gegeven van persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben en 

nodig zijn voor de werking van onze vereniging, zoals vastgelegd in de statuten.  



Bladzijde 2 

Als LZL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 

wenst op te nemen kan dit via lzl@nil.nl 

Overzicht persoonlijke of bedrijfsgegevens 

Leden 

beheer

Bijeen 

komsten
Website NIL (t.b.v.

certificaatverlengingen)

Kamer van 

Koophandel
Bank Diversen

Achternaam Ja Ja Ja 2) Ja 5) Ja 2) Ja 4) Ja 6)

Voornaam Ja Ja Ja 2) Ja 5) Ja 2) Ja 4) Ja 6)

Woonplaats Ja Ja 5) Ja 2) Ja 4)

Postcode Ja Ja 5) Ja 2) Ja 4)

Straat Ja Ja 5) Ja 2) Ja 4)

Nummer Ja Ja 5) Ja 2) Ja 4)

Woonland Ja Ja 5) Ja 2) Ja 4)

Geboortedatum Ja 2) Ja 6)

Geboorteplaats Ja 2)

BSN of NN nummer Ja 2)

Man Ja Ja 2)

Vrouw Ja Ja 2)

Tel. nummer Ja 2)

GSM nummer Ja 2)

E-mail adres Ja 1)

E-Mails Ja Ja

Bedrijf werkzaam Ja 4) Ja Ja 1) 4) Ja 6)

Bedrijfsgegevens Ja 3) Ja 3) Ja 4) 7)

Ingangsdatum lidmaatschap/ functie Ja 2)

Naam Vereniging Ja Ja Ja 2) Ja 5) Ja 2) Ja Ja 6)

Lid nummer Ja Ja 5) Ja 4)

Bankrekening nummer Ja 4)

Functie binnen vereniging Ja 2) Ja 2) Ja 2)

Foto's leden/ locaties in fotoalbum Ja

1) Indien bekend Wijze van vastlegging: Digitaal

2) Alleen van bestuursleden Papier

3) Alleen sponsoren Digitaal en/of papier

4) Indien nodig voor facturatie of overschrijvingen

5) Van bijeenkomsten LZL, door lid zelf te beheren

6) Zoals verzekeringsmaatschappij, busonderneming, bedrijven excursies en rondleidingen

Gegevens Lid/ Bedrijf

Verstrekking aan DerdenEigen toepassing

mailto:lzl@nil.nl



