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Hoofdstuk 1. Inleiding 
CHBOV Pro Deo legt in deze verklaring uit welke persoonsgegevens zij verwerkt, waarom en hoe zij 
hiermee omgaat. In het Register kan u een overzicht vinden van alle soorten persoonsgegevens die 
verwerkt worden door CHBOV Pro Deo. Mocht u vragen hebben, dan kan u contact opnemen via het 
mailadres abactis@pro-deo.info.  

Hoofdstuk 2. Toestemming 
Voor alle gegevens genoemd in deze privacyverklaring en het bijbehorende register moet een lid 
toestemming geven door te tekenen aan het begin van het lidmaatschap.  
 
Een sponsor geeft toestemming voor het bewaren van de relevante gegevens (lees: de contact- en 
identificatiegegevens en financiële gegevens zoals genoemd in het register) door het ondertekenen 
van het sponsorcontract. 
 
Een donateur geeft toestemming voor het bewaren van de relevante gegevens (lees: de contact- en 
identificatiegegevens en financiële gegevens zoals genoemd in het register) bij het doneren.  
 
Gasten van gelegenheden georganiseerd door CHBOV Pro Deo worden vóór de gelegenheid gevraagd 
om toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal waarop zij zichtbaar zijn op sociale media. 
 
Wanneer een bezoeker op de website gegevens invult in het contactformulier, geeft deze 
toestemming aan CHBOV Pro Deo om deze gegevens te verwerken voor verder contact door het 
selectievakje aan te kruisen.  
 
Een persoon heeft altijd het recht de eigen persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen. 
Vanzelfsprekend is daarmee de relatie met CHBOV Pro Deo ook beëindigd, aangezien bepaalde 
verwerkingen noodzakelijk zijn voor de overeenkomst tussen CHBOV Pro Deo en de persoon. 
 
Een betrokkene mag altijd de eigen persoonsgegevens die door CHBOV Pro Deo worden verwerkt 
opvragen via: abactis@pro-deo.info  

Hoofdstuk 3. Categorieën 
CHBOV Pro Deo verzamelt verschillende persoonsgegevens met verschillende doeleinden. De 
onderstaande categorieën worden onderscheiden: 

- Contact- en identificatiegegevens 
- Lidmaatschapsgegevens 
- Financiële gegevens 
- Inhoud van communicatie 
- Bijzondere categorie 
- Andere gegevens 

Verdere specificatie en de doelen zijn te vinden in het register. 

Hoofdstuk 4. Delen van gegevens met derden 
Er worden geen gegevens met derden gedeeld. Mocht dit wel aan de orde komen, dan worden 
betrokkenen apart en schriftelijk om toestemming gevraagd.  

  

mailto:abactis@pro-deo.info
mailto:abactis@pro-deo.info
mailto:abactis@pro-deo.info


CHBOV Pro Deo 
abactis@pro-deo.info 

Versie 2020-2 
9 september 2020 

4 
 

Hoofdstuk 5. Bescherming en verantwoordelijkheid 
Met uw gegevens wordt secuur en verantwoordelijk omgegaan. Om dit te verzekeren heeft CHBOV 
Pro Deo maatregelen getroffen. De website, gemaakt met WordPress*, maakt gebruik van het HTTPS 
protocol. Deze maakt het mogelijk gegevens te onderscheppen wanneer deze worden verzonden. Bij 
het bezoeken van de website is het risico dan ook klein dat er een datalek ontstaat. Ook maakt het 
contactformulier gebruik van reCAPTCHA, een controle tegen robots.  
 
Er wordt door het bestuur (ook wel senaat) op toegezien dat gegevens zorgvuldig bewaard worden, 
online of lokaal. Zij is echter niet verantwoordelijk, dat is de gehele vereniging.  
Gegevens die niet digitaal kunnen worden opgeslagen, liggen op een enkel punt opgeslagen, in het 
beheer bij de archivaris en de abactis.  
Gegevens die wel digitaal kunnen worden opgeslagen zijn in het beheer van de hele senaat en de 
archivaris en worden opgeslagen in de digitale kluis en/of de harddrive.  
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