
 

Privacy: 

Mag Nieuwe Sloot als club de gegevens van leden doorgeven aan ClubCollect? 

De club mag ClubCollect voorzien van de bepaalde persoonsgegevens van haar 

leden voor de verwerking van betalingsgegevens voor de club, aangezien deze 

betaling dient ter uitvoering van (en noodzakelijk is voor) de overeenkomst. 

Deze verwerking (zoals dit in de wet bescherming persoonsgegevens wordt 

genoemd) zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). ClubCollect zal de 

persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling 

gebruiken en nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. Meer 

informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u 

vinden op https://clubcollect.com/nl/legal/privacy-statement.  

 

Hoe gaat ClubCollect om met de gegevens van de leden van Nieuwe Sloot? 

ClubCollect ontvangt van haar clubs de namen, adressen, e-mailadressen en 

mobiele telefoonnummers, van haar leden (indien bekend, missende informatie 

kan door het lid eventueel zelf worden aangevuld). Deze informatie wordt door 

ClubCollect alleen gebruikt voor het benaderen van de leden om de betalingen 

te verwerken. Hierdoor vindt gegevensverwerking plaats. Deze verwerking is 

noodzakelijk ter uitvoering van o.a. het lidmaatschap van de vereniging, meer 

specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. 

Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). ClubCollect heeft deze 

gegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens 

en draagt ervoor zorg dat de gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor 

andere doeleinden dan de betaling worden gebruikt en nooit aan derden 

worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de 

behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op 

https://clubcollect.com/nl/legal/privacy-statement. 

 

Hoe beschermt ClubCollect de gegevens van de leden van Nieuwe Sloot? 
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ClubCollect verwerkt de persoonlijke gegevens van de leden via Amazon Web 

Services. Amazon beheert en evalueert voortdurend de risico’s en naleving van 

de normen zoals gesteld in de industrie. Een paar voorbeelden van certificaten 

die de datacenters van Amazon hebben ontvangen zijn: ISO 27001, ISAE 3402 

(voorheen SAS 70 Type II), PCI-DSS niveau 1 en Sarbanes-Oxley (SOX). 

 

 


