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Verwerking Gegevens Grondslag Bewaartermijn Motivatie Wie heeft toegang Waar staan de gegevens

Vrijwilligersadministratie

NAW-gegevens, e-mailadres, 
telefoonnummer, financiële 
transacties met CAMRAS, of 
de vrijwilliger volledig of 
beperkt operator is, of de 
vrijwilliger rondleider is, 
interessegebieden.

Gerechtvaardigd 
belang

Zolang de 
betrokken persoon 
vrijwilliger is

Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact op te 
nemen met de vrijwilligers, waaronder het versturen 
van een Nieuwsflits via e-mail. Ook zijn deze 
gegevens nodig om de juiste vrijwilligers te 
benaderen I.v.m. rondleidingen.

bestuursleden en 
back-office

Op een virtuele machine 
die alleen toegankelijk is 
voor degenen die 
toegang hebben.

Relatiedatabase NAW-gegevens, e-mailadres, 
telefoonnummer

Gerechtvaardigd 
belang

Totdat de 
betrokken relatie 
aangeeft niet meer 
in de database te 
willen staan of 
CAMRAS de 
betreffende 
persoon niet meer 
als relatie 
beschouwt.

De gegevens worden gebruikt om contact op te 
kunnen nemen met de relaties, bijv. bij speciale 
gelegenheden en hen het Schotelbulletin toe te 
sturen. M.b.t. toezending van het Schotelbulletin is 
er een opt-out mogelijkheid.

bestuursleden en 
backoffice

Op een virtuele machine 
die alleen toegankelijk is 
voor degenen die 
toegang hebben.

Donateursadministratie
NAW-gegevens, e-mailadres, 
telefoonnummer, financiële 
transacties met CAMRAS

Gerechtvaardigd 
belang

Zolang de 
betrokken persoon 
donateur is

De gegevens worden gebruikt om de donateurs om 
hun jaarlijkse bijdrage te vragen en hen uit te 
nodigen voor evenementen die (mede) voor 
donateurs georganiseerd worden. Verder worden de 
gegevens gebruikt voor het toesturen van het 
Schotelbulletin. M.b.t. toezending van het 
Schotelbulletin is er een opt-out mogelijkheid.

bestuursleden en 
backoffice c

Vermelding van houders 
van paddenstoelen en 
gaaspanelen op de 
website

Voor- en achternaam van de 
betreffende donateur Toestemming

Zolang de 
betrokken persoon 
de betreffende 
paddenstoel of 
gaaspaneel 
adopteert.

Vermelding op de website is niet nodig voor de 
bedrijfsvoering van CAMRAS. Daarom moet hier 
expliciet toestemming voor gevraagd worden. De 
AVG heeft alleen betrekking op de 
persoonsgegevens van levende personen. 
Paddenstoel 73 valt daarom buiten de werking van 
de AVG.

Iedereen die de 
betreffende 
webpagina 
(http://www.camra
s.nl/over-
camras/steun-
camras/adopteer-
een-onderdeel/ ) 
bezoekt.

Op de webserver

Administratie 
ontheffingen storingvrije 
zone

NAW-gegevens, merk, type 
en kenteken van het voertuig 
of de voertuigen waarop de 
ontheffing betrekking heeft.

Toestemming
Zolang de 
betrokken persoon 
vrijwilliger is.

Deze gegevens heeft ASTRON nodig om 
ontheffingen te kunnen verstrekken. De vrijwilliger 
die een ontheffing wil hebben moet ermee 
instemmen dat zijn of haar gegevens aan ASTRON 
verstrekt worden.

Secretaris, 
backoffice en 
ASTRON

Op een virtuele machine 
die alleen toegankelijk is 
voor degenen die 
toegang hebben.

Administratie 
rondleidingen

E-mailadres en 
telefoonnummer van de 
contactpersoon. Indien de 
factuur per post verstuurd 
moet worden ook de NAW-
gegevens van de 
contactpersoon. Indien via de 
bank betaald wordt ook het 
rekeningnummer.

Gerechtvaardigd 
belang

Deze gegevens zijn nodig om afspraken te maken 
en contact te onderhouden m.b.t. de rondleiding. 
Als er via de bank betaald wordt zijn deze gegevens 
nodig I.v.m. de betaling.

Coördinator 
rondleidingen en 
penningmeester

Op de pc van de 
coördinator 
rondleidingen.

Bezoekers die op 
ASTRON-terrein willen 
parkeren.

Merk, type en kenteken van 
het voertuig waarmee de 
bezoeker komt

Toestemming

ASTRON heeft deze gegevens nodig I.v.m. 
ontheffing. De bezoeker moet ermee instemmen dat 
zijn of haar gegevens verstrekt worden aan 
ASTRON.

Secretaris en 
ASTRON

In de e-mailbox van de 
secretaris.

Bruikleengevers

NAW-gegevens, e-mailadres, 
telefoonnummer van de 
bruikleengever en apparatuur 
die in bruikleen gegeven is

Gerechtvaardigd 
belang

Zolang CAMRAS 
de betreffende 
apparatuur in 
bruikleen heeft.

De gegevens worden gebruikt om in contact te 
kunnen treden met de bruikleengever. Bestuursleden? ???

Aanwezigheidsregistratie 
van vrijwilligers in de 
telescoop

Naam van de vrijwilliger, 
aankomst- en vertrektijd: 
datum, uur:minuut, korte 
omschrijving doel van het 
bezoek

Gerechtvaardigd 
belang onbeperkt

De gegevens worden gebruikt om verantwoording 
af te leggen over het aantal bestede vrijwilligersuren 
t.b.v subsidie aanvragen voor behoud van de radio 
telescoop als rijksmonument. De gegevens worden 
gebruikt t.b.v. Van de jaarverslagen.

Vrijwilligers

Lopende jaar en 
voorgaande jaar liggen in 
een map in de telescoop. 
Historische gegevens zijn 
opgeslagen in het 
CAMRAS archief. 
Kopieën staan ter 
beschikking van het 
bestuur op een virtuele 
machine die alleen 
toegankelijk is voor het 
bestuur.


