
 

      
 

 
  

 
Algemene verordening gegevensbescherming (A.V.G.) 
 

1. Privacyverklaring/Bescherming van persoonsgegevens 

Privacyverklaring 
Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door heemkundekring 
“Des Graven Moer”. 
 
Verwerking van persoonsgegevens door heemkundekring “Des Graven Moer” 
Heemkundekring “Des Graven Moer” is een vereniging, gevestigd te ’s Gravenmoer, gemeente 
Dongen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40272253. 
 
Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie 
Voor heemkundekring “Des Graven Moer” is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid 
van informatie essentieel. Heemkundekring “Des Graven Moer” spant zich in om de bescherming en 
het correct gebruik van de persoonsgegevens te waarborgen. In deze verklaring staat te lezen op 
welke wijze heemkundekring “Des Graven Moer” de persoonsgegevens verwerkt en beschermt. 
 
Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 

A. Door Heemkundekring “Des Graven Moer” wordt ten behoeve van het ledenbestand aan de 
leden gevraagd de navolgende gegevens te verstrekken: 

- Voornaam, voorletters en achternaam 

- Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats) 

- Emailadres 

- Ingangsdatum lidmaatschap 
 

B. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligd excelbestand. De secretaris, die tevens 
de ledenadministratie beheert, is primair verantwoordelijk voor alle mutaties in dit bestand. 
Wijzigingen dienen door de leden rechtstreeks aan de secretaris te worden doorgegeven. 

 
Een keer per jaar stuurt de secretaris een kopie van het bestand aan de zittende 
bestuursleden.  
 

C. De bestanden staan op de computers bij genoemde bestuursleden thuis: een back-up van 
de gegevens wordt bewaard in een gesloten en beveiligd systeem (NAS), dat uitsluitend 
toegankelijk is voor het bestuur. 
 

D. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het registreren van het 
lidmaatschap en alle activiteiten die daar rechtstreeks verband mee houden, zoals: 
het verzenden/bezorgen van het verenigingsblad De Omroeper, de jaarlijkse factuur voor de 
contributiebetaling, de digitale nieuwsbrieven, oproepen voor ledenvergaderingen, oproepen 
voor activiteiten en berichtgeving over evenementen. 

 
E. Bovengenoemde gegevens zijn uitsluitend in het bezit van genoemde bestuursleden. Geen 

enkele andere persoon krijgt deze gegevens, tenzij daar door het betreffende lid uitdrukkelijk 
toestemming voor wordt gegeven. 

 
F. Gegevens t.b.v. de financiële administratie worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaarplicht). 

Overige gegevens (waaronder naam, adres en emailadres) worden maximaal 1 jaar na 
bevestiging van het einde lidmaatschap bewaard. 



 

      
 

 
 

G. Gegevens op papier worden vernietigd middels een papiervernietiger en verwijderd uit de 
ledenadministratie. De digitale gegevens worden uit de bestanden verwijderd. 
 

H. Ten behoeve van de beveiliging van de website neemt de heemkundekring passende 
maatregelen (SSL certificaat) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
 

I. Alleen foto’s en filmpjes die van personen zijn gemaakt op straat of op andere plekken die 
voor publiek toegankelijk zijn, worden gebruikt voor de website, nieuwsbrieven, De 
Omroeper en andere publicaties. Voor gebruik van foto’s en films uit privébezit moet de 
eigenaar toestemming verlenen. 
 

2. Rechten van betrokkenen 

 
Op grond van de AVG heeft de betrokkene verschillende rechten. Heemkundekring “Des Graven 
Moer” vindt het belangrijk dat betrokkene deze rechten kan uitoefenen. Betrokkene kan een beroep 
doen op een van de onderstaande rechten door een e-mail te sturen, een telefonisch verzoek te 
doen of bij een van de bestuursleden langs te komen. 
Betrokkene heeft de volgende rechten: 

- Recht van inzage: recht om inzage te verkrijgen in de door de heemkundekring “Des 
Graven Moer” verwerkte persoonsgegevens van betrokkene. 

- Recht op rectificatie en aanvulling: betrokkene heeft recht op rectificatie/wijziging van 
onjuiste persoonsgegevens. 

- Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te verwerken. 

- Recht op het wissen van gegevens: betrokkene heeft het recht op het wissen van 
betreffende persoonsgegevens als de heemkundekring deze niet langer nodig heeft voor 
het doel waarvoor ze werden verwerkt. 

- Recht van bezwaar: betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van de 
persoonsgegevens door de heemkundekring. 
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