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ROYAL ORDER OF SCOTLAND 
PROVINCIAL GRAND LODGE NEDERLAND 
http://www.royalorderofscotland.nl 
ProvincialGrandSecretary@royalorderofscotland.nl 
 
 
 

Privacy Reglement ROYAL ORDER OF SCOTLAND, Provinciale 
Groot-Loge voor Nederland 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in 
de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. 

Het Uitvoerend Comité vindt de privacy van de leden erg belangrijk. Het Uitvoerend Comité zal daarom zorgvuldig 
omgaan met alle persoonsgegevens. Dit is beschreven in een zgn. privacy statement.  

Afgesproken is dat het Uitvoerend Comité een Reglement inzake de omgang met persoonsgegevens binnen de Orde 
opstelt. Dit Reglement is geplaatst op de Website.  

• Persoonlijke gegevens worden altijd specifiek aan u gevraagd en worden alleen met uw toestemming door de 
ROYAL ORDER OF SCOTLAND. vastgelegd. 

• De ROYAL ORDER OF SCOTLAND. doet haar best de door u ingevoerde gegevens correct te registeren en laat u 
daar waar mogelijk uw gegevens aanpassen. 

• Het door u ingevulde e-mailadres wordt gebruikt door onze 'wachtwoord vergeten service'. Hiermee kunt u uw 
wachtwoord opvragen wanneer u dit vergeten bent. Ook wordt periodiek een korte nieuwsbrief gestuurd naar de 
leden. Deze nieuwsbrief wordt enkel gestuurd naar leden die zich hiervoor hebben aangemeld, afmelden kan via 
de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. 

• De ROYAL ORDER OF SCOTLAND. houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze pagina 
zal op ieder moment de meest actuele versie te lezen zijn. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond 
van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen 
deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
ROYAL ORDER OF SCOTLAND. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen 
wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te 
lezen. 

Contactgegevens 
Provincial Grandsecretary 
Heelsumseweg 35 
6721 GP Bennekom 
0318431113 

Misbruik graag melden bij ProvincialGrandSecretary@royalorderofscotland.nl 
 

 

 



2 

 

2 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  

Reglement inzake de omgang met persoonsgegevens binnen de Orde – vastgesteld op 6 september 2018. 

l. Begripsbepaling 

In dit reglement wordt verstaat onder: 
a. De Orde: de ROYAL ORDER OF SCOTLAND, Provinciale Groot-Loge voor Nederland,  
b. Persoonsgegevens: alle vastgelegde informatie ter identificatie van een persoon; 
c. Het Uitvoerend Comité: het Uitvoerend Comité van de Orde; 
d. Leden/aspirant leden: (toekomstige)leden van de Orde; 
e. de Ledenadministratie: de secretaris van de Orde. 
f. De kandidaat: de kandidaat voor het lidmaatschap van de Orde; 
g. De website.: www.royalorderofscotland.nl 

 
2. Verantwoordelijke 

Het Uitvoerend Comité is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en Uitvoeringswet AVG. 

3. Reglement omgang persoonsgegevens 
Het reglement is zowel van toepassing op de geautomatiseerde als op de handmatige verwerking van 
Persoonsgegevens. 

4. Doeleinden	van	de	gegevensverwerking	 

De	doeleinden	van	de	gegevensverwerking	zijn:	 

1. activiteiten	die,	gelet	op	de	doelstelling	van	de	Orde	gebruikelijk	zijn;		
2. andere	dan	de	hierboven	bedoelde	gebruikelijke	activiteiten,	als	die	door	de	ledenvergadering	zijn	goedgekeurd;		
3. het	verzenden	van	informatie	aan	de	leden;		
4. het	bekend	maken	van	informatie	over	leden	en	activiteiten	van	de	Orde	na	instemming	van	de	ledenvergadering	

op	de	website;		
5. foto’s	en	videobeelden	met	of	zonder	geluid	van	activiteiten	van	de	Orde;		
6. het	berekenen,	vastleggen	en	innen	van	contributies	en	giften	(inclusief	het	in	handen	van	derden	stellen	van	

vorderingen);		
7. andere	activiteiten	van	intern	beheer	zoals	het	vastleggen	van	de	loopbaan	van	leden	binnen	de	Orde,	het	

beoordelen	van	door	leden	ingediende	maçonnieke	verzoeken	en	het	nemen	van	disciplinaire	maatregelen;		
8. het	behandelen	van	geschillen.		

5. De	verwerkte	gegevens		

De	volgende	persoonsgegevens	worden	verwerkt:	 

1. naam,	voornamen,	voorletters,	titulatuur,	geboortedatum,	adres,	postcode,	woonplaats,	telefoonnummer	en	
soortgelijke	voor	communicatie	benodigde	gegevens	(bijvoorbeeld	het	e-mailadres),	alsmede	het	
bankrekeningnummer	van	het	lid	of	de	begunstiger;		

2. een	administratienummer,	dat	geen	andere	informatie	bevat	dan	de	bij	het	vorige	punt	bedoelde	gegevens;		
3. gegevens	die	betrekking	hebben	op	het	lidmaatschap;	hieronder	zijn	begrepen	gegevens	over	de	aard	van	het	

lidmaatschap	(bijvoorbeeld	de	datum	van	aanvang	van	het	lidmaatschap	en	het	soort	lidmaatschap),	de	functie	
binnen	de	Orde	(bijvoorbeeld	de	rang	of	de	functie	binnen	het	Uitvoerend	Comité)	en	de	deelname	aan	de	
activiteiten	van	de	Orde	(bijvoorbeeld	de	beschikbaarheid	voor	activiteiten);		

4. gegevens	voor	het	berekenen,	vastleggen	en	innen	van	contributies	en	giften;		

6..	Ontvangers	van	de	gegevens		

De	persoonsgegevens	mogen	alleen	worden	verstrekt	aan:	
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1. leden;	
2. Aspirant	leden	
3. degenen,	inclusief	derden,	die	belast	zijn	met	de	hierboven	onder	2.	opgesomde	werkzaamheden,	of	leidinggeven	

aan	de	hierboven	onder	2.	opgesomde	werkzaamheden,	of	noodzakelijk	zijn	betrokken	bij	de	hierboven	onder	2.	
opgesomde	werkzaamheden;		

4. anderen,	indien	het	lid	zijn	ondubbelzinnige	toestemming	heeft	verleend	voor	de	gegevensverwerking,	of	de	
gegevensverwerking	noodzakelijk	is	voor	de	nakoming	van	een	wettelijke	plicht	door	de	Orde,	of	de	gegevens	
verder	worden	verwerkt	voor	historische,	statistische	of	wetenschappelijke	doeleinden.	Voorwaarde	hierbij	is	dat	
de	Orde	ervoor	zorgt	dat	de	gegevens	ook	alleen	voor	deze	specifieke	doeleinden	verder	worden	verwerkt.		

7. De	website	 

1. Persoonsgegevens	op	de	website	worden	slechts	verstrekt	aan	de	leden,	aan	degenen,	waaronder	begrepen	
derden,	die	belast	zijn	met	of	leidinggeven	aan	de	onder	2.	bedoelde	activiteiten	of	die	daarbij	noodzakelijkerwijs	
zijn	betrokken,	voor	zover	zij	daartoe	door	het	Uitvoerend	Comité	zijn	geautoriseerd;		

2. Het	Uitvoerend	Comité	draagt	zorg	voor	een	adequate	toegangsbeveiliging	van	de	website,	alsmede	voor	een	
afdoende	bescherming	van	persoonsgegevens	voor	verdere	verwerking	door	zoekmachines;		

3. De	persoonsgegevens	op	de	website	worden	onverwijld	verwijderd	wanneer	de	betrokkene	of	diens	wettelijke	
vertegenwoordiger	daarom	verzoekt.		

8. Het	beëindigen	van	het	gebruik	van	de	persoonsgegevens	 

Het	gebruik	van	de	persoonsgegevens	kan	door	het	lid	worden	stopgezet	door	opzegging	van	het	lidmaatschap	van	
alle	van	de	Orde.	 

9. Bezwaren	 

Indien	een	lid	bezwaar	heeft	tegen	de	wijze,	waarop	de	Orde	van	zijn	persoonsgegevens	gebruik	maakt,	kan	hij	zijn	
bezwaar	aanhangig	maken	bij	het	Uitvoerend	Comité.	 

10. Inzage	en	correctie	 

Een	lid	kan	de	administratie	verzoeken	om	inzage	of	wijziging	van	zijn	persoonsgegevens.	 

11. Toegestane	bewaartermijn	 

De	persoonsgegevens	moeten	worden	verwijderd	uiterlijk	2	jaar	nadat	het	lidmaatschap	is	beëindigd.		

12. Google	Analytics		
 
Wij	gebruiken	Google	Analytics	om	bij	te	houden	hoe	bezoekers	onze	website	gebruiken.	Wij	hebben	een	
bewerkersovereenkomst	met	Google	gesloten	om	afspraken	te	maken	over	de	omgang	met	onze	data.	Verder	hebben	
wij	Google	niet	toegestaan	de	verkregen	Analytics	informatie	te	gebruiken	voor	andere	Googlediensten,	tot	slot	laten	
wij	de	IP-adressen	anonimiseren.		
 

13. Kennisgeving	van	het	beleid	inzake	gegevensbescherming	 

Door	middel	van	invulling	van	en	het	plaatsen	van	de	handtekening	op	het	formulier	Aanvraag	voor	Installatie	
verklaart	de	kandidaat	kennis	te	hebben	genomen	van	het	hem	ter	inzage	gegeven	beleid	van	de	Orde	inzake	
gegevensbescherming	en	ermee	akkoord	te	gaan.	
Op	de	convocaties	van	de	Orde	wordt	een	verwijzing	geplaatst	naar	het	beleid	van	de	Orde	inzake	bescherming	van	
persoonsgegevens.	Deze	regelgeving	kan	worden	opgevraagd	bij	de	administratie	en	wordt	geplaatst	op	de	
ledenpagina’s	van	de	website.	 

Aldus	vastgesteld	door	het	Uitvoerend	Comité	van	de	Royal	Order	of	Scotland,	Provinciale	Groot-Loge	voor	Nederland,	

Bilthoven,	6	September	2018.	

Johannes	M.	Hijmans		

Prov.	Grand	Secretary.	
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