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Privacy Beleid
Algemene Verordening Gegevensbescherming {AVG 2018}
1. Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Historische Vereniging “De Smilde” ,hierna noemende HVS, volgt de Europese en
nationale regelgeving en daarvan afgeleid de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
2. Toepassing.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de HVS verwerkt
van ieder van zijn leden, ereleden, begunstigers, vrijwilligers of andere betrokken
personen.
3. Verantwoordelijke.
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van de HVS.
Het bestuur kan de uitvoering mandateren aan een lid van de HVS, dit mandaat wordt
vastgelegd.
4. Gegevensverwerking.
Het lidmaatschap van de HVS houdt in dat elk lid toestemming verleent tot opname in de
ledenadministratie middels een inschrijfformulier of door zich aan te melden via de website.
De administratie bestaat uit een database (Poldersoft Ledenadministratie); in deze database
worden van de leden de volgende gegevens vastgelegd en verwerkt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Postcode, Woonplaats
Geslacht
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Betaalwijze / IBAN nummer
Geboortedatum
Wijkcode
Ingangsdatum
Einddatum

En een Excel bestand waarin van vrijwilligers en medewerkers de volgende gegevens zijn
vastgelegd en/of worden verwerkt.
a. Voornaam en achternaam
b. Adresgegevens
c. Postcode, Woonplaats
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d.
e.
f.
g.

Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Functie binnen de HVS
Functie buiten de HVS (als: sponsor, schenker, belangstellende)

Andere dan bovengenoemde gegevens worden niet vastgelegd.
5. Doel van de verwerking van persoonsgegevens.
De HVS verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
a. Naam, adres, [geslacht], telefoonnummer en emailadres en functie worden gebruikt
voor registratie en contact over het lidmaatschap, voor het registreren van
schenkingen, voor het verstrekken van informatie en verspreiden van mededelingen
en uitnodigingen.
b. Naam en IBAN nummer worden gebruikt voor facturering van lidmaatschap,
bijdragen in activiteiten, betaling van declaraties.
c. Naam, adres, postcode, woonplaats en wijkcode voor de bezorging van Levend
Verleden en nieuwsbrieven van het bestuur (bezorglijsten).
d. Naam en e-mailadres verkregen via reacties op de website kunnen worden gebruikt
voor communicatie hierover met de betrokken persoon.
e. Geboortedatum voor leeftijdsstatistieken.
6. Bewaartermijn.
De HVS verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het
lidmaatschap of sponsorschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap of
sponsorschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd. Tenzij er nog een
vordering uitstaat. Dan wordt de verwijdering uitgevoerd nadat de vordering is afgevoerd.
Reacties en berichten op de website blijven staan zolang ze relevant zijn, maar niet langer
dan een jaar. Dan worden de persoonsgegevens verwijderd
7. Delen met anderen.
De HVS verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden (zoals regionale archieven) indien
de persoon daarvoor toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan wettelijke eisen. De
toestemming wordt vastgelegd.
Foto’s die worden gemaakt in de verenigingsruimte of op bijeenkomsten die worden
georganiseerd door de HVS worden alleen met toestemming van de aanwezigen
gepubliceerd op bijvoorbeeld de website of facebookpagina. Die toestemming wordt
vooraf plenair gevraagd.
8. Bestandsbeheer.
Het bestand wordt beheerd en bijgehouden door de ledenadministratie en opgeslagen in
de ‘cloud’ bij Poldersoft,
a. Het bestand is online op geen enkele wijze toegankelijk.
b. Met Poldersoft is een Verwerkersovereenkomst afgesloten betreffende de
bescherming van de persoonsgegevens.
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9. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.
Leden van de HVS ontvangen op verzoek een overzicht van hun vastgelegde gegevens.
Op verzoek van een lid zal de penningmeester diens gegevens:
a. wijzigen;
b. verwijderen .- hetgeen krachtens punt 4 hiervoor tevens inhoudt dat het lidmaatschap
op eigen verzoek is beëindigd, waarbij de aan het lidmaatschap verbonden
verplichtingen blijven bestaan gedurende de geldende opzegtermijn.
10. Inzage in het bestand door bestuurs- en andere leden.
Inzage in het bestand wordt uitsluitend gegeven aan bestuurs- en andere leden van de HVS
voor het vervullen van taken ten behoeve van een goede bedrijfsvoering van de vereniging,
waaronder begrepen de inning van contributie, het controleren van stemrecht tijdens
ledenvergaderingen, het verzenden/bezorgen van het verenigingsperiodiek Levend
Verleden en nieuwbrieven. Andere verwerking van de gegevens vindt niet plaats.
11. Facebook.
De gegevens die Facebook opslaat bij een bezoek aan de Facebookpagina van de HVS
vallen buiten de controle van de HVS. Voor meer informatie wordt verwezen naar de
privacyverklaring van Facebook zelf.
12. Foto's en schenkingen.
Iedereen die beeldmateriaal en/of documenten in de form van foto's, film, video of audio,
zowel digitaal of in welke andere form dan ook aanbiedt of schenkt aan de HVS, draagt
hierbij de rechten van dit materiaal over aan de HVS. Dit wordt vastgelegd.
13. Media, beeldmateriaal.
De HVS publiceert alleen (persoon-gerelateerd) geluid- en beeldmateriaal als deze vrij van
rechten is of als toestemming is verkregen en vastgelegd.
14. Beveiliging.
De HVS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik te voorkomen en verlies (datalekken) tegen te gaan. Aarzel niet contact op te
nemen als u klachten of suggesties hebt of meer informatie wil hebben.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 17-02-2020.

