HEEMKUNDEVERENIGING SPRANG-CAPELLE
Secretariaat: Van Goyenstraat 14, 5161 VL Sprang-Capelle; telefoon 0416 - 272606
Internet: www.heemkundesprangcapelle.nl
Email: voorzitter@heemkundesprangcapelle.nl

Privacyverklaring (versie 29-05-2018)
Dit is de privacyverklaring van Heemkundevereniging Sprang-Capelle, gevestigd te Sprang-Capelle, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40272019, hierna te noemen: `de Vereniging`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw
persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke
rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
Penningmeester@HeemkundeSprangCapelle.nl

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw
computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Op onze website gebruiken we geen cookies.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De Vereniging verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is, tenzij de Vereniging daartoe wettelijk
verplicht wordt. In de tabel hieronder treft u een overzicht aan hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen,
verwijderen of af te schermen. U dient zich mogelijk bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens
verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan iedereen die de betreffende gegevens van de
Vereniging heeft ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, en
onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang
tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de
Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van
andere websites altijd de privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest
recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring
regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te
informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of
verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:
Hans van den Burg
E-mail:
Penningmeester@HeemkundeSprangCapelle.nl
Telefoonnummer:
0416-279094

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de
AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van
uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overzicht van persoonsgegevens en verstrekking aan derden
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen,
hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel ontvangen.

Doel

Welke gegevens

Waarvoor

Bewaartermijn

Aan wie

Ledenadministratie




















Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Datum lidmaatschap
Lidnummer
Wijknummer
Contributiebedrag
Geslacht
Machtiging
IBAN-nummer
Betaalgegevens
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres

Lidmaatschap

Gedurende het
lidmaatschap en tot 2 jaar
daarna, daarna alleen in de
financiële administratie
max 7 jaar.

 Penningmeesters
 Ledenadministratie

Lidmaatschap

Gedurende het
lidmaatschap en tot 2 jaar
daarna.

 Bestuursleden

Lidmaatschap

 Secretaris


























Voornaam
Achternaam
Adres
E-mail adres
Telefoonnummer
Voornaam
Achternaam
Lidnummer
Contributiebedrag
Machtiging
IBAN-nummer
Voornaam
Achternaam
Lidnummer
Contributiebedrag
Voornaam
Achternaam
Adres
Wijknummer
Voornaam
Achternaam
Adres
E-mail adres
IP-gegevens

Informatie
inwinning door
derden

Gedurende het
lidmaatschap
Zolang als nodig is om de
vraag te beantwoorden.
Maximaal 1 jaar.

Incasseren van
de contributie

Voor de financiële
administratie max 7 jaar.

 Penningmeesters
 Bank

Ontvangen van
contributie

Voor de financiële
administratie max 7 jaar.

 Penningmeesters
 Bezorgers

Adreslijst voor
de bezorgers

Gedurende de bezorgronde

 Bezorgers

Bestelling

 Post of
 Pakketdienst

Geografische
analyse

Bestelgegevens gedurende
3 maanden.
E-mail eventueel ter
bevestiging
Gegevens worden anoniem
opgeslagen













Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Voornaam
Achternaam
E-Mail
Onderwerp
Bericht
Captcha code
IP-adres

Bevestiging
deelname en
deelnemerslijst

Gedurende de
inschrijfperiode en de
excursie

 Bestuursleden
 Organisator

Contact met de
vereniging

Maximaal 2 maanden.
Wordt mogelijk
doorgestuurd naar een
ander bestuurslid

 Secretaris
 Webmaster

Contact met lid

Verspreiden
E-mail berichten
Vragen aan de
vereniging door
leden en nietleden
Contributie
incasso

Contributienota
opmaken en
versturen
Bezorgen van het
kostersluik,
uitnodigingen en
Bruggeskes
Verzenden van
bestellingen

Verbeteren van
onze digitale
dienstverlening
Deelnemers
excursie

Invullen
contactformulier
op de website

 Bestuursleden
 Mogelijk leden van
werkgroepen

 Webmaster
 Analytics tools

