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Privacyverklaring  

BMW ALPINA Club Nederland 
Door middel van deze privacyverklaring geeft de BMW ALPINA Club Nederland duidelijkheid 

over hoe zij persoonsgegevens verzamelt en beheert (“verwerkt”).  

Wie lid wil worden van BMW ALPINA Club Nederland (hierna te noemen ‘BACN’) vult het 

aanmeldformulier met een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn. Persoonlijke 

gegevens van de leden van de BACN worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

De BACN respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat 

de persoonlijke informatie die haar is toevertrouwd vertrouwelijk wordt behandeld. De BACN 

houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van 

persoonsgegevens. 

De BACN kent beleid ten aanzien van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.  

Persoonsgegevens 

Van de leden van de BACN worden de volgende gegevens gevraagd: 

• Uw volledige naam. 

• Uw e-mailadres. 

• Uw mobiele telefoonnummer. 

• Uw adres en woonplaats. 

• Uw rekeningnummer. 

• Uw BMW ALPINA(s) gegevens: 

o Type 

o Bouwjaar 

o Productienummer 

o Kleur 

o ALPINA VIN nr. 

o BMW VIN nr. 

o Kenteken 

o Kilometerstand bij aanmelding club 

U kunt de website van de BACN bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons 

enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij 

persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen of uw 

aanvraag voor additionele informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door 

middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de BACN uw persoonlijke gegevens, 

bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. De informatie die de BACN op deze wijze verzamelt, 
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wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te 

kunnen voldoen.  

Correctheid 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens geeft u aan dat deze juist en volledig zijn. De 

BACN past uw gegevens aan op uw verzoek bij wijziging van uw persoonsgegevens of als u 

vaststelt, dat gegevens die berusten bij de BACN onverhoopt niet blijken te kloppen. 

Beveiliging 

De BACN heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om 

de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. 

Uitwisseling 

De BACN kan uw (persoons-)gegevens verstrekken aan actieve leden van BACN of de 

BCNL (BMW Clubs Nederland). De BACN draagt er zorg voor, dat zij die die gegevens 

krijgen ervan op de hoogte zijn dat deze gegevens alleen in het kader van hun vereniging 

activiteit mogen worden gebruikt. 

De BACN zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden, behalve op grond van een 

wettelijke daartoe strekkende verplichting of aan derden indien dat nodig is om door u 

gevraagde informatie te leveren. 

De rechten die U heeft ter zake van Uw bij ons berustende 

persoonsgegevens. 

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van U, die wij 

verwerken: 

• Het recht om die persoonsgegevens in te zien. 

• Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist 

blijken. 

• Het recht om de persoonsgegevens verwijderd te krijgen als U geen lid meer bent 

van de BACN. 

• Het recht om ons te vragen om Uw gegevens over te dragen aan een andere, door U 

aangewezen organisatie. 

• Het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik 

(verwerking) van die persoonsgegevens bij de voorzitter van de BACN. Deze zal 

contact met u opnemen en in overleg met u proberen de reden voor de klacht weg te 

nemen. Mocht u geen oplossing kunnen bereiken, dan kunt u ter zake een klacht 

indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


