Privacy Statement Heemkundekring ‘Op ’t Goede Spoor Waspik’

Wet Bescherming Persoonsgegevens / Privacy Statement
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) van kracht als opvolger van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb). De wet regelt wat er wel en niet toegestaan is met
betrekking tot persoonsgegevens en geeft burgers meer controle over hun privacy. De wet stelt eisen
aan organisaties die deze gegevens beheren.
De Avg regelt onder meer dat elke organisatie moet inventariseren welke persoonsgegevens worden
verwerkt en moet deze voldoende beveiligen. In een Privacy Statement dient vastgelegd te worden
hoe met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en welke gegevens specifiek worden verwerkt.

Privacy Statement
Heemkundekring ‘Op ’t Goede Spoor Waspik’ - hierna te noemen de Heemkundekring - verwerkt
persoonsgegevens en gebruikt deze. In dit Privacy Statement leest u voor welke doeleinden
persoonsgegevens verwerkt worden, hoe uw privacy rechten uitgeoefend kunnen worden en overige
informatie die van belang kan zijn.
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van de
Heemkundekring en geeft per onderdeel de nodige informatie.
De Heemkundekring gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de
grenzen van de wet, waaronder de Avg.

Verantwoordelijke
Heemkundekring ‘Op ’t Goede Spoor Waspik’ is de verantwoordelijke in de zin van de Avg.
De Heemkundekring vindt het van belang dat de persoonsgegevens van haar leden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen open zijn over de wijze waarop
de gegevens door ons worden verwerkt, waarbij wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de
Avg stelt. De gegevens die bij ons geregistreerd staan in de ledenadministratie kunt u altijd opvragen
of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt de Heemkundekring uw persoonsgegevens
De Heemkundekring verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk vooraf bepaalde
doeleinden.

Wat registreren wij:








Voorletter(s) en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt in correspondentie of telefonisch
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Gegevens over activiteiten van onze leden bij de Heemkundekring
Foto’s en ander beeldmateriaal

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens:








Inschrijving leden via een inschrijfformulier en voeren van de ledenadministratie
Incasso lidmaatschap Heemkundekring
Uitnodigingen en organisatie van vergaderingen en bijeenkomsten
Uitnodigingen en organisatie van activiteiten Heemkundekring
Verzending Nieuwsbrieven, periodieken en overige informatie
Vermelding in publicaties en op de website en facebook van de Heemkundekring
Archivering voor algemeen nut en het doen van historisch onderzoek

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt de Heemkundekring uw persoonsgegevens
niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Hoe zorgt de Heemkundekring
persoonsgegevens

voor

vertrouwelijke

omgang

met

De Heemkundekring gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende maatregelen,
zodat uw persoonsgegevens worden beschermd. De Heemkundekring deelt persoonsgegevens alleen
in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd en
zorgvuldig gebeurt. Bij aanwijzingen van misbruik of ongewenste openbaarmaking, gelieve u contact
op te nemen via secretariaat@goedespoorwaspik.nl.

Privacy beleid van derden
Op de website van de Heemkundekring treft u een aantal links aan naar andere, niet bij de
Heemkundekring behorende websites. De Heemkundekring kan geen verantwoordelijkheid dragen
met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Facebookpagina
Op de website treft u een knop aan om direct de facebookpagina van de Heemkundekring te openen.
Aan deze knop is een code verbonden die is aangeleverd door het sociale medium Facebook. Indien u
deze knop aanklikt, zal Facebook een cookie plaatsen op uw computer.

Bewaartermijnen
De Heemkundekring bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Avg niet langer dan
noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duur van het lidmaatschap en tot
maximaal twee jaar na afloop van het lidmaatschap. Na afloop van de hiervoor genoemde
bewaartermijn zullen wij de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij op grond van de
wet (bij voorbeeld op grond van de belastingwetgeving) het verplicht is om bepaalde gegevens langer
te bewaren.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen
U kunt hiertoe een verzoek ter inzake richten aan het secretariaat van de Heemkundekring,
secretariaat@goedespoorwaspik.nl.
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Na beëindiging van het lidmaatschap van de Heemkundekring worden uw persoonsgegevens
verwijderd.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het
secretariaat van de Heemkundekring, secretariaat@goedespoorwaspik.nl.
Dit Privacy Statement is vastgesteld op: 29 augustus 2018.
De Heemkundekring behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het
Privacy statement.
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