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Reünie-comité (oud-) Officieren Verbindingen en CIS Klu - privacybeleid 

 

Mission statement 

Het reüniecomité OVCISKLu, hierna te noemen het comité, heeft als doelstelling: 

1. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen postactieve Officieren Verbindingen/CIS1 en 

Elek/CIS2 van de Koninklijke Luchtmacht en daarmee vergelijkbare groepen personeel zoals 

burgerambtenaren, hierna gezamenlijk te noemen de doelgroep. 

 

2. het bevorderen van onderlinge contacten tussen de doelgroep en actieve medewerkers van de 

Koninklijke Luchtmacht, werkzaam in hetzelfde métier. 
 

3. het verzamelen,  in elektronische vorm opslaan en publiceren van feiten en beeldmateriaal over 
de geschiedenis van Verbindingen/CIS in de Koninklijke Luchtmacht en de inzet van 

verbindingsmiddelen tijdens missies en operaties. 
 

Middelen 

Om deze doelstellingen te bereiken maken wij gebruik van de volgende middelen: 

1. het organiseren van een twee-jaarlijkse reünie waarvoor alle potentiële deelnemers van onze 

doelgroep worden uitgenodigd. 

 

2. het onderhouden van een website www.ovcisklu.nl met als inhoud: 
 

a. algemene informatie over onze reünies 

b. actuele informatie over het vakgebied die van belang wordt geacht voor de doelgroep 

c. artikelen over het vakgebied, eerder verschenen in openbare publikaties 

d. foto’s en artikelen over historische verbindingsapparatuur en – systemen, oude 

documenten en manuals en opgeheven onderdelen 

e. historische groepsfoto’s van verbindingsvergaderingen, missies, evenementen en 

symposia 
f. fotosessies van gehouden reünies 

Dit beeldmateriaal is uitsluitend toegankelijk voor leden van de doelgroep die in onze 

administratie zijn opgenomen. 

 

3. het verzenden van een nieuwsbrief aan geïnteresseerden uit ons bestand. 

 

Gegevensverwerking, waarom? 

Om onze doelstelling met de genoemde middelen te bereiken, verwerken wij gegevens. De grondslag 

voor verwerking van deze gegevens is  artikel 6 lid 1a van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat iedereen die in de administratie van het comité is 

opgenomen daarvoor toestemming moet geven. Deze toestemming wordt in onze administratie 

vastgelegd en kan op ieder moment worden herroepen. In dat geval worden alle gegevens van 

betrokkene uit de administratie verwijderd. 

  

http://www.ovcisklu.nl/
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Welke gegevens verwerken wij?  

 

Wij verwerken de volgende gegevens, nodig voor een doeltreffende reünie-organisatie: 

 

• Achternaam, voorletters, roepnaam, militaire rang (evt vermelding met BD of RES) 

• Geboortedatum c.q. naar keuze geboortejaar 

• Adres, postcode, woonplaats, land, email en telefoonnummer 

• De naam van een eventuele partner voor deelname aan de reünie 

• Militair of burgerstatus 

• Een postactieve of actieve status 

• Indien postactief, langer of korter dan 12 jaar bij Defensie werkzaam geweest 

i.v.m.  ondersteuning reünies CLSK en veteranenregeling 

• Indien militair, eventuele status als veteraan 

Ivm financiële regelingen Defensie en evt kortingsregelingen 

• Naam, rang en laatst bekende adres van overleden collega’s 

ter vermelding op reünies om oud-collega’s te informeren en contact met partner 

• eventuele bijzonderheden die ons door reünisten zelf worden meegedeeld 

 

Verder verwerken wij het volgende beeldmateriaal, ter publikatie op onze website 

• foto’s gemaakt tijdens reünies, uitsluitend t.b.v. onze doelgroep (beveiligd) 

• groepsfoto’s, foto’s van vergaderingen, symposia, evenementen, oefeningen enzovoort, alle met 

een historisch karakter 

Financiële gegevens (IBAN) die wij eventueel ontvangen bij een reünie-inschrijving worden niet apart 

opgeslagen of verwerkt. 

Wij verwerken geen z.g. bijzondere gegevens zoals omschreven in de AVG.  

 

Wie zijn onze gegevensbeheerders en wie heeft toegang tot wat? 

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen bij de bestuursleden en - voorzover opgeslagen op een 

PC - met een wachtwoord beveiligd. De secretaris is de enige die persoonsgegevens kan muteren. 

 

Stellen wij persoonsgegevens (extern) bekend? 

Wij stellen nooit persoonsgegevens van ingeschreven reünisten extern bekend, tenzij er sprake zou 

zijn van een wettelijke verplichting. 

Een bij ons ingeschreven deelnemer die in contact wil komen met een andere reünist kan dat bij onze 

secretaris aanvragen: de contactgegevens van de aanvrager worden dan aan betrokkene 

doorgestuurd. 

Wij verstrekken voor aanvang van een reünie een overzicht van deelnemers met alleen naam en 

woonplaats. Dit overzicht wordt ook tijdens de reünie opgehangen zodat de reünisten elkaar 

eenvoudig kunnen vinden. Wij verstrekken noch elektronisch noch in schriftelijke vorm andere 

persoonsgegevens 3 
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Hoe lang bewaren wij gegevens? 

Het karakter van een reünie impliceert dat gegevens bewaard blijven zolang de reüniecyclus duurt. 

Iemand kan immers niet op een reünie verschijnen maar wél op de volgende. Bovendien is het 
mogelijk om op onze nieuwsbrief te zijn geabonneerd zonder een reünie te bezoeken. Gegevens 

blijven daarom bewaard, tenzij: 

• betrokkene aangeeft uit het bestand te willen worden verwijderd 

• het reüniecomité zou worden opgeheven: alle gegevens worden dan vernietigd 

 

Beeldmateriaal op onze website 

Reüniefoto’s. Aangezien door de jaren heen reüniefoto’s door vrijwel alle deelnemers zeer op 

prijs worden gesteld, worden er op de dag zelf foto’s genomen van individuen en groepen. 

Deelnemers aan de reünie geven bij inschrijving aan dat zij toestemming verlenen voor interne 

publikatie van foto’s die op de reüniedag worden genomen. Publikatie vindt plaats zonder 
naamvermelding. Indien toestemming wordt onthouden worden er uiteraard geen bewuste 

foto’s van betrokkenen gemaakt. Betrokkenen wordt in dit geval verzocht mede te werken door 

zich zo mogelijk uit beeld te houden of de fotograaf hierop te attenderen. Indien onverhoopt toch 

een foto mocht zijn geplaatst, wordt deze op verzoek verwijderd of het gezicht onherkenbaar 

gemaakt. 

Reüniefoto’s worden beveiligd met een wachtwoord dat alleen bekend wordt gesteld aan bij ons 

ingeschreven reünisten. 

Groepsfoto’s. Zeker voor historische foto’s waarop verbindingspersoneel is afgebeeld maar ook 
voor meer recente foto’s is vaak niet na te gaan ‘wie er op staat’ of wat zijn/haar contactgegevens 

zijn. Toestemming vóór plaatsing is daardoor onmogelijk. Als U op zo’n foto voorkomt kunt U 

zonder opgave van redenen een verzoek tot verwijdering indienen bij de webmaster. Zo mogelijk 

zal het gezicht onherkenbaar worden gemaakt en anders wordt de foto verwijderd. Bedenk wel 

dat het nut van een groepsfoto voor U en anderen is dat iedereen zichtbaar is… 

Foto’s afkomstig uit het publieke domein, d.w.z. die eerder zijn gepubliceerd in openbare 

defensie- of andere publikaties of op websites die algemeen toegankelijk zijn, worden zonder 

privacycontrole overgenomen. Met gemotiveerde verzoeken tot verwijdering zal desondanks 

zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

 

Website 

Het comité is verantwoordelijk voor de inhoud van de website; de webmaster is verantwoordelijk voor 

lay-out, het actualiseren van de inhoud en alle website-veiligheidsaspecten. Gegevens van de 

webmaster staan op de webmaster-contactpagina. 

Om datalekken geheel uit te sluiten worden persoonsgegevens NIET op onze website opgeslagen of in 

enige andere database die online toegankelijk is. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze 

doelgroep: zij kunnen hun gegevens niet zelf rechtstreeks inzien of wijzigen. Ook kunnen zijn hun 

wachtwoord – bijvoorbeeld voor reüniefoto’s – niet zelf wijzigen of vervangen. Al deze acties verlopen 

dus via het secretariaat, bij voorkeur per email. 

De beveiliging van de website wordt regelmatig – tenminste twee keer per jaar - m.b.v. externe 

programma’s en websites gecontroleerd. De website is beveiligd met een SSL certificaat. 

De website gebruikt cookies 4 om inloggegevens – versleuteld – vast te leggen, zodat bezoekers niet 

steeds opnieuw hoeven in te loggen als ze vanaf dezelfde PC de website bezoeken, bijvoorbeeld om 
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reüniefoto’s te bekijken. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid. De optie voor deze cookies is 

op de inlogpagina in- en uitschakelbaar.  

In de toekomst is het mogelijk dat cookies voor statistische doeleinden worden toegepast, zodat we 

bijvoorbeeld het aantal websitebezoekers kunnen registreren. 

Door de manier waarop een website functioneert hebben wij geen inzicht in cookies die via onze 

website door derde partijen worden geplaatst. Dit kan gebeuren bij ‘embedded elements’, dw.z. tekst- 

en beeldmateriaal dat elders is opgeslagen maar via of op onze website wordt getoond. Een voorbeeld 

is de videoservice Vimeo, waarnaar wordt doorgelinkt voor het bekijken van sommige video’s. 

Hiervoor moeten wij verwijzen naar het privacyreglement van de betrokken diensten. In voorkomend 

geval is dit zichtbaar op of bij de link op onze site. 

 

Communicatie 

Serviceberichten. Als potentieel reünist ontvangt U uitnodigingen, updates en informatie over de 

komende reünie. Omdat deze berichten noodzakelijk zijn voor de organisatie kunt U zich hiervoor 

niet uitschrijven. Uiteraard staat het U volledig vrij al dan niet aan een reünie deel te nemen. 

Nieuwsbrieven. Als extra dienstverlening aan onze ingeschreven post-actieven verstuurt onze 

secretaris hen wekelijks een nieuwsbrief met onder andere een verwijzing naar het meest recente 

CLSK-infobulletin en ander nieuws binnen de interesse-sfeer van onze doelgroep. Bij uw 

aanmelding geeft U aan deze nieuwsbrief te willen ontvangen. U heeft altijd de mogelijkheid zich 

hiervoor uit te schrijven en iedere nieuwsbrief bevat daarvoor ook een ‘opt-out’ mogelijkheid. 

 

Wat zijn onze contactgegevens? 

De samenstelling van het reüniecomité wordt gepubliceerd op de pagina ‘over het comité’ op onze 

website. Op de contactpagina staan van alle comitéleden naam en emailadres en van ons secretariaat 

alle adresgegevens. Indien U gegevens wilt inzien, controleren, wijzigen, aanleveren of verwijderen kunt 

U dat verzoek richten aan het secretariaat, bij voorkeur per email. Dan kunnen wij ook het snelste 

reageren. 

 

Hoe wordt U geinformeerd? 

Bij aanmelding ontvangt U een email met o.a. een verwijzing naar ons privacybeleid (dat leest u nu)  en 

een uitleg over waar U ons precies toestemming voor geeft. Door aanmelding verklaart U toestemming 

te verlenen tot het gebruik van uw gegevens voor het omschreven doel.  

Ons privacybeleid wordt op de website gepubliceerd.  

 

Vragen en klachten 

Vragen over ons beleid of klachten over de toepassing ervan kunt U richten aan ons secretariaat. 
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Legenda 

1 Communicatie- en Informatiesystemen. 

2 Officieren Elektronika die verbindingsfuncties hebben bekleed,  met verbindingsaspecten in aanraking zijn 

gekomen en/of hebben deelgenomen aan communicatieprojecten. 

3 Dit houdt in dat met ingang van 2018 naam- en adreslijsten die in het verleden na afloop van een reünie 

werden meegegeven niet meer worden verspreid. 

4 Cookies: blokjes code met persoonlijke informatie die op uw eigen computer en op de server van de 

website worden opgeslagen. 


