Privacyverklaring van de Vereniging Historische Kring Elden
1. Wie zijn wij?
De Vereniging Historische Kring Elden, (hierna te noemen HKE) is de verwerkingsverantwoordelijke
voor de verwerking van persoonsgegevens van haar ledenen donateurs. Verder verzamelt de HKE
historische gegevens vande voormalige polder Elden. Hierin kunnen zich privacygevoelige gegevens
bevinden. Bijvoorbeeld een naam en adresgegevens. Tevens is er o.a. een fotodatabase en een
verzameling bidprentjes.
De contactgegevens van de HKE staan op de websitewww.historischekringelden.nl en in ons
verenigingsblad Kringbulletin.
2. Welke gegevens verwerken wij van u?
In de ledenadministratie van de Historische Kring Elden leggen wij de volgende gegevens vast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heer/mevrouw, voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats
E-mailadres, telefoonnummer.
IBAN banknummer.
Contributiebedrag.
Datum aanvang lidmaatschap.
Geboortedatum.
Dit geeft ons een idee wat onze doelgroep is. Zijn dat dertigplussers, vijftigplussers of
tachtigplussers? Dat kan invloed hebben op de inhoud van ons Kringbulletin en op onze
activiteiten. We leggen ook het jaar vast waarin u lid bent geworden. We willen graag weten
of we in staat zijn om leden langjarig aan ons te binden. Deze persoonsgegevens worden niet
door ons verkocht of met anderen gedeeld.

Een nieuw lid wordt in het verenigingsblad vermeld, evenals het overlijden van een lid.
3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
Doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:
a. Ledenadministratie.
Om de ledenadministratie vorm te geven.
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen, het verenigingsblad
verzenden en u op de hoogte stellen van activiteiten.
b. Het verzamelen van historische gegevens.
De persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend
worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of
wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Indien dit aan de orde is wordt altijd
eerst bezien of kan worden volstaan met het anonimiseren van de gegevens. Deze verwerking is in
overeenstemming met artikel 89 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
c. Verwerking gegevens.
Wij gebruiken uw gegevens voor het toezenden van het Kringbulletin en om u op de hoogte te
houden van onze activiteiten
d. Financiële gegevens.
Wij verwerken uw bankrekeningnummer voor (automatische) incasso van de contributie.
e. Verwerkingsregister.
Het register geeft door middel van een beschrijving inzicht in de verwerkingsactiviteiten. Het register
bevat dus een beschrijving van de verwerkingsactiviteiten en niet de persoonsgegevens zelf.

f. Opnemen en bewaren gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen.
Wij werken voornamelijk met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Voor het archief kunnen
wij in het bezit komen van gegevens uit externe bronnen, kranten, tijdschriften, familiearchieven en
dergelijke. Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren in ons verenigingsblad, websites of
andere social-media.Het kan voorkomen dat gegevens in ons historisch archief komen via onze
verzameling bidprentjes, huwelijks- geboorte- of overlijdenskaartenen dergelijke, waarbij geen
maatregelen worden genomen om tevoorkomen dat personen herkenbaar in beeld komen.

4. De rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken
•
•

Het aangaan en/of uitvoeren van uw lidmaatschap.
Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan de
overheid indien wij daartoe verplicht zijn.

5. Hoe beveiligen we uw gegevens?
a. Beveiliging.
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen
tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze websites en ITsystemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.
b. Geheimhouding.
We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen daartoe bevoegde personen en
door ons aangezochte dienstverleners, mogen uw gegevens inzien en verwerken.
6. Hoe lang bewaren we uw gegevens.
Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG te maken met andere
wetgeving. Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.
Andere wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moeten
houden. Uw persoonsgegevens bewaren we minimaal 2 jaar na het beëindigen van het
lidmaatschap.
Ledenlijsten kunnen in ons archief bewaard worden en dit valt weer onder de Archiefwet (punt 3b).
7. Toestemming
Door lid of donateur van de HKE te zijn of te worden geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw
persoonsgegevens in lijn van deze privacyverklaring te verwerken.
8. Met wie kunnen we uw gegevens delen?
De HKEverstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke
verplichting, voor het verzenden van het verenigingsblad en het innen van contributie.
Wij kunnen andere dienstverleners en bedrijven inschakelen om diensten voor ons uit te voeren.
Denk hierbij aan de verzending van het verenigingsblad of het bedrijf dat de social-media
onderhoudt. Met deze partijen maken wij afspraken om uw privacy te waarborgen.
9. Wat zijn uw rechten?
a. Gegevens inzien of verbeteren.
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en verwerkt
en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of te verwijderen.

Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u
bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Stuur hiervoor een verzoek tot
inzage of correctie naar onze secretaris onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen
vier weken ontvangt u een reactie van ons.
b. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten
wissen, behoudens gegevens die vallen onder de archiefwet ( Art. 89 AVG):
• de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of
anderszins verwerkt
• de toestemming voor het verwerken is ingetrokken
• er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking
• de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
• op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen
c. Beperking van de verwerking.
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons
verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat
de verwerking van de gegevens tijdelijk worden gestopt.
d. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit).
U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt,
indien u deze gegevens wenst over te dragen aan een andere organisatie.
e. Afmelden voor nieuwsbrieven en dergelijke.
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven en dergelijke die wij via e-mail of per post
verspreiden.
10. Communicatie
Bij een e-mail aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden alleen via BCC
(Blind Carbon Copy) versturen. Via het vermelden van uw e-mailadres, geeft u toestemming aan de
HKE, dat wij u per e-mail over onze activiteiten en die van zusterverenigingen mogen informeren.
11. Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in het
verenigingsblad en de website www.historischekringelden.nl.
De tekst van deze privacyverklaring is vastgesteld op15 januari 2019.
12. Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring, of heeft u klachten over deverwerking van uw
persoonsgegevensdoor de HKE dan kunt u contact met ons opnemen via de secretaris.
Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

