Privacy reglement Oudheidkundige Vereniging ‘Het Land van Strijen’
Uw persoonsgegevens en uw privacy binnen onze vereniging
Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet (vanaf 25-052018) ter bescherming van privacy en persoonsgegevens en vervangt de Wbp. Op grond
van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten
en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is
bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de
AVG.
Onze vereniging
Binnen onze vereniging worden een aantal persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is
noodzakelijk voor het voeren van de financiële- en ledenadministratie, het versturen van
uitnodigingen en de Heraut.
De plichten van de vereniging
De vereniging is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die binnen de vereniging plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit
voortkomen, voldoet de vereniging als volgt:


Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:


voor de ledenadministratie;



voor de financiële administratie;



het versturen van uitnodigingen;



het versturen van de Heraut.



Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.



U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u
verwerkt worden.



De financiële- en ledenadministratie en de bestuursleden van de vereniging
hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.



Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.



Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:


Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.



Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een
ander daardoor niet wordt geschaad).



Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn.



Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen.
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Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te
verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar
maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals
een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
Aanvulling
Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier
met de AVG of dit reglement wordt omgegaan, kunt u dit melden bij onze vereniging.
(www.hetlandvanstrijen.com )
Contact
Tel: 078 674 4520
Mail:info@hetlandvanstrijen.com
Adres
Museum en Vereniging
Kerkstraat 47
3291 AK Strijen
Openingstijden
Vrijdag: 19:00-21:00
Zaterdag: 11.00-16.00 uur
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