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Privacy Verklaring Metius ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Met ingang van 25 mei 2018 is in Nederland  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 

die gebaseerd is op Europese privacy wetgeving, van kracht. Deze verklaring beschrijft hoe Metius omgaat 
met de haar bekende gegevens van haar leden, zoals vereist volgens de AVG. 

Metius beschikt van haar leden over de volgende gegevens in de ledenadministratie: naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, datum lidmaatschap en informatie over 
contributiebetaling. Van gebruikers van de Afstand Bestuurbare Telescoop (ABT) heeft het systeembeheer 
van de ABT nog: inlognaam en wachtwoord. 

De leden ontvangen jaarlijks, ter informatie, een los inlegvel bij het Metius Magazine, met een 
overzicht van Metius leden, voorzien van: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit betreft alleen die 
leden, die geen bezwaar hebben tegen vermelding op deze lijst. Dat stelt leden in staat op eenvoudige 
wijze met andere leden te communiceren.  

In mail-berichten aan de leden zal het bestuur de leden uitsluitend via het BCC-veld (“blind copy”) 
benaderen. 

Het bestuur en de ledenadministrateur, tevens AVG-functionaris, hebben kennis van het volledige 
ledenbestand, inclusief alle gegevens. Zij zullen echter nooit die gegevens van een lid aan een ander ter 
beschikking stellen. De gegevens met betrekking tot de ABT zijn alleen bekend zijn bij het systeembeheer 
van de ABT. Zij zullen deze gegevens niet aan een ander ter beschikking stellen. 

In geval er, ondanks de beveiliging van de ledenadministratie, een datalek is opgetreden, dan  zal de 
AVG-functionaris dat melden bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zullen dan de 
betreffende leden geïnformeerd worden. Ook zal worden nagegaan hoe de beveiliging verder verbeterd 
kan worden. 

Leden die hun instemming of bezwaar tegen bekendmaking van hun naam, telefoonnummer en e-
mailadres en instemming of bezwaar tegen publicatie van foto’s van Metius activiteiten, waarop zij zijn 
afgebeeld, willen wijzigen dienen dit per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken aan de 
ledenadministrateur: ledenadmin@metius.nl.  

 De leden die bezwaar hebben tegen het publiceren van hun foto worden gevraagd zelf op het 
moment dat een dergelijke foto wordt gemaakt niet in beeld te blijven.  
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