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Privacy statement 

Inleiding 

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is inmiddels vervangen door de Europese 

wetgeving ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). In het Nederlands genaamd Algemene Ver-

ordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywetgeving is op 25 mei 2018 ingegaan. 

De verwerking van persoonsgegevens door de Historische Kring D’Oude School valt onder deze wet. 

Voor organisaties die continu heel veel data van personen verzamelen c.q. verwerken of die heel 

gevoelige data beheren (bijvoorbeeld medische gegevens), is er veel veranderd. Maar de belangrijk-

ste wijziging voor de Historische Kring is dat vanaf 25 mei 2018 van tevoren moet worden vastge-

legd welke gegevens worden verzameld en waarom. De hoeveelheid data die de Historische Kring 

aan primaire persoonsgegevens toevoegt, zijn heel beperkt.  

Hoe gaat Historische Kring met jouw persoonsgegevens om? 

De  Historische Kring D’Oude School (hierna de Historische Kring of HK)  verwerkt persoonsgegevens. 

Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-beleidsdocument 

geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de 

HK. Wij vinden jouw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Hieronder 

staat precies wat jij van ons kunt verwachten, aan welke regels we ons houden en hoe we dat doen.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door leden en relaties verstrekte per-

soonlijke informatie en data. Verkregen na aanmelding als lid of begunstiger bij de start van het 

lidmaatschap of nieuwe data verkregen tijdens acties en activiteiten gedurende het lidmaatschap 

van de HK. Een relatie is een persoon die bekend is bij de HK maar geen lid is. Bijvoorbeeld oud-

leden, voormalige donateurs of personen bij organisaties waar we een relatie mee onderhouden.  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. 

Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over per-

soonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met 

je geboortedatum. Ook foto’s en video’s met personen in beeld worden gezien als persoonsgege-

vens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. 

Welke persoonsgegevens verwerkt de HK? 

De HK houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens van leden en relaties worden 

vastgelegd. De HK verzamelt persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-

mailadres en geslacht om het voor dat lid en de andere leden mogelijk te maken binnen de vereni-

ging gezamenlijk de activiteiten te ondernemen die de vereniging aanbiedt. In het bijzonder wordt 

een lijst met actieve leden opgesteld die wordt toegestuurd aan de leden van het bestuur en ook 

enkele voorzitters van commissies. Ook verzamelt De HK gegevens om aan de financiële verplichting 

van leden en begunstigers ten aanzien van de vereniging te kunnen voldoen. 

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een lidmaatschap van 

de vereniging of als begunstiger. Dat verzamelen kan via de website geburen. Maar op papier, tele-

fonisch of via e-mail kan deze informatie ook verzameld worden. De HK verrijkt de persoonsgege-

vens van leden tijdens het lidmaatschap met specifieke verenigings-gerelateerde informatie. Bij-

voorbeeld over functies binnen de vereniging of over de mate waarin het lid extra actief is.  

Van wie verwerkt de HK persoonsgegevens?  

De HK verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, 

willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

- Leden van De HK 

- Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij De HK of ooit een lidmaatschap hebben 

gehad; 

- Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, 

willen krijgen of hebben gehad. 
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Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

De HK beheert en verwerkt de persoonsgegevens van alle leden en begunstigers in een spreadsheet. 

De secretaris, de penningmeester en zijn ondersteuning en de ledenadministratie hebben toegang 

tot deze informatie. De secretaris heeft geen toegang tot informatie die een bankrekeningnummer 

bevat.   

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld? 

De HK heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 

beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgt de vereni-

ging er voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun 

functie toe bevoegd zijn. En dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden 

waarvoor ze zijn verkregen. 

Waarvoor verwerkt de HK persoonsgegevens?  

Als je lid wilt worden van De HK of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we je per-

soonsgegevens nodig. Wij gebruiken je naam en adresgegevens onder andere om contact met je te 

onderhouden en je te informeren over lidmaatschap-gerelateerde zaken. Ook gebruiken we die ge-

gevens om je de Biltsche Grift of Kleine Grift per post cq. e-mail toe te zenden. Nieuwe leden ont-

vangen van de HK per post, e-mail of telefoon een welkomstbericht waarin het lidmaatschap wordt 

bevestigd.  

Gebruik van e-mailadressen in de communicatie 

Wanneer je als lid of andere relatie jouw e-mailadres aan de HK hebt verstrekt, word je geïnfor-

meerd over verenigingszaken en -activiteiten, bijvoorbeeld via de elektronische nieuwsbrief van de 

HK (kleine Grift). E-mails worden vanuit de ledenadministratie verzonden. Bestuursleden kunnen 

ook gebruik maken van e-mailadressen van leden om hen te berichten over bepaalde verenigingsza-

ken en -activiteiten. Van belang is dat de adressen bij bulkmail niet voor alle ontvangers zichtbaar 

zijn en in de BCC moeten worden geplaatst. De HK attendeert de leden hier op. De HK maakt bij het 

verzenden van e-mailing geen gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de 

wijze waarop deze e-mails worden geopend of de inhoud gebruikt.  

Kent onze host persoonlijke e-mailadressen? 

Voor het doorzenden van functie-gerelateerde emails (zoals voorzitter@historischekringdebilt.nl) 

kent onze host de persoonlijke e-mailadressen van hen die de functie vervullen. De gegevens mogen 

uitsluitend voor het doorzenden van e-mail worden gebruikt. 

Waarom krijgt de drukker de NAW-gegevens aangeleverd? 

Met ingang van 2019 wordt de Biltsche Grift verzonden door de drukker. Om dat mogelijk te maken 

krijgt hij NAW-gegevens om te adresseren. Er worden afspraken vastgelegd dat de gegevens uitlsui-

tend voor verzending worden gebruikt. 

Verwerkt de HK ook bijzondere persoonsgegevens?  

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. De HK verwerkt in beginsel geen bijzon-

dere persoonsgegevens. Alleen als wij dat moeten op basis van de wet of op jouw verzoek en met 

jouw toestemming. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is 

voor onze dienstverlening. 
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Hoe gaat De HK met foto’s en video’s om?  

Foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens verenigingsactiviteiten kunnen persoonsgegevens be-

vatten, met name getoonde gezichten. Deze kunnen vanuit informatievoorziening getoond worden 

op de website van Historische Kring of op social media zoals de facebook pagina van de HK. Leden 

worden geacht hiervoor toestemming te hebben gegeven. Als iemand kenbaar maakt daar bezwaar 

tegen te hebben, worden zijn persoonsgegevens niet gebruikt of worden relevante delen van foto’s 

onherkenbaar gemaakt 

Gegevensgebruik voor andere doeleinden.  

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verstrekt of ver-

werkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap 

bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement zoals een cursus. Voor dit doel kunnen 

contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. De HK kan en mag verder geen 

gegevens uitwisselen met externe partijen anders dan hierboven vermeld.  

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard en verrijkt gedurende jouw lidmaatschap. Gegevens 

gerelateerd aan je lidmaatschap of begunstiging worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard 

om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genere-

ren.  

Wijzigingen privacybeleid  

De HK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De leden 

zullen daarover worden geïnformeerd. 


