
Onderwerp: Privacyverklaring 
Inzake: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Betreffende: de verwerking van persoonsgegevens van leden van 
Naam: de ‘Heemkundekring Vredewold-West’ 
Gevestigd: te Marum 
Opgemaakt: 25 - 05 - 2018 
 
 
Inleiding 
 
Heemkundekring Vredewold-West (hierna: ‘wij’) verwerkt persoonsgegevens van haar leden en andere 
contactpersonen. Wij doen dit om onze leden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze 
Verwerkersverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. 
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u 
contact opnemen via ledenadministratie@historischmarum.nl 
 
 
Wie zijn wij? 
 
Wij zijn de heemkundevereniging ‘Heemkundekring Vredewold-West’. Deze verwerkersverklaring heeft betrekking op 
al onze persoonsgegevensverwerkingen, ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. 
Op onze website kunt u onder ‘Organisatie ook altijd de Verwerkersverklaring terugvinden, waarin u specifieke 
details steeds kunt opzoeken. 
Wij zijn gevestigd aan Het Riet 2, 9363KG te Marum. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) onder het (KvK) nummer 02080418. 
 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, deelnamedetails, gespecificeerde 
betaalgegevens i.v.m. identieke initialen en achternamen, interessegebieden, foto’s bij artikelen en 
mailcontactgeschiedenis gedurende 3 jaar i.v.m. zakelijk mailverkeer. 
 
 
Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 
 
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 



Wettelijke verplichtingen 
 

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig 
zijn voor het innen van de contributie en het bijvoorbeeld (laten) doen van betalingen. 



Ledenadministratie en dienstverlening 
 

In onze ledenadministratie houden we bij welke personen en organisaties lid zijn van de HVW, met daarbij de 
relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten 
zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken en om u voor onze 
vergaderingen zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. Interessegebieden houden wij bij voor het 
formeren van werkgroepen en we verwerken persoonsgegevens (bv. geboortedata) en deelnamedetails om lezingen 
en excursies etc. zo toegesneden mogelijk in te kunnen plannen. 
U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, en e-mail bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken 
verwerken wij ook persoonsgegevens. Voor post- mailverkeer kunt u zich niet uitschrijven in verband met 
uitnodigingen voor zakelijke (leden)vergaderingen, contributieverzoeken, etc. 



Nieuwsbrieven en mailings 
 

U kunt zich bij ons aanmelden voor de verschillende Nieuwsbrieven. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, 
dan kunt u zich via iedere mail uitschrijven. Nieuwsbrieven via de post kunnen via het vermelde postadres worden 
afgezegd. 



Bijzondere gegevens: 
 

Foto´s verwerken we uitsluitend na overleg met betrokkenen en worden alleen benut om onze artikelen meer inhoud en 
sfeer te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. 

 



Woninghistorie 
 

Wij doen onderzoek naar de vroegere bewoning van huizen binnen de gemeente Marum. Dit onderzoek betreft straat 
voor straat, op zowel huidige als voormalige adressen, de bewoningsgeschiedenissen van panden vanaf heden tot zo 
vroeg mogelijk. Enkele straten zijn al afgerond. Op de website kunt u de vorderingen van dit onderzoek volgen. Bij veel 
adressen is zowel recente als genealogische informatie toegevoegd, afkomstig uit archieven of van internet. Mocht u 
indachtig de AGV bezwaar hebben tegen vermelding van familiegegevens binnen dit onderzoek, dan kunt u dit via 
genoemde adressen kenbaar maken. 
 
 
Toegangsbeveiliging 
 
Wij hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal https//, een gebruikersnaam en 
een wachtwoord. Door https// zijn de persoonsgegevens afgesloten voor landen buiten Europa. 
Toegang tot de data hebben de penningmeester en de ledenadministratie. 
 
 
Data back-up 
 
Om de persoonsgegevens te beschermen tegen het verlies of diefstal maken wij back-ups. Dit gebeurt met een vaste 
regelmaat. Wij zorgen er voor dat deze back-ups veilig worden opgeborgen. 
 
 
Verwijzing in documenten 
 
De privacyverklaring van de vereniging is voor iedereen vindbaar. Wij hebben onze privacyverklaring zichtbaar 
gemaakt op de website van de vereniging. Daarnaast verwijzen wij in het aanmeldingsformulier, het 
verenigingsorgaan ‘Het Olde Guet’ en in de Nieuwsbrieven naar onze privacy beleid. 
 
 
Links 
 
Op de websites van de HVW zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. 
De HVW is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. 
Daarvoor kunt u de privacy verklaringen van de betreffende organisaties lezen. 
 
 
Rechten van betrokkenen 
 
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te 
voldoen. Hebt u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw privacy rechten gebruik te kunnen maken 
kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@historischmarum.nl 



Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We 
vertellen u daarbij graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. 

Rectificatie: Hebt u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, 
dan passen we het aan. 

Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn 
dat we voor andere doeleinden (administratie, ledenverloop, of ontdubbelen in Excel bijvoorbeeld) 
die gegevens ter verwerking maximaal nog 1 jaar moeten bewaren. 

Beperking: Hebt u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan 
kunt u die verwerking laten wijzigen en/of beperken. 

Bezwaar (verzet): Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Dan 
zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Mocht een en ander het hierdoor onmogelijk 
maken het zakelijk verkeer tussen onze vereniging en u als (aspirant) lid te onderhouden, dan kan 
er geen sprake (meer) zijn van lidmaatschap van de HVW. 

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te 
(laten) dragen volgens uw opdracht, b.v. bij het overlijden van een ouder of partner, echter altijd 
binnen de in ons Koninkrijk gestelde wettelijke kaders. Mocht u hier gebruik van willen maken, 
neemt u dan contact met ons op. 

Klacht bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? 
Dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de 
AP. 
 
 

Bewaartermijnen 
 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk tot maximaal 1 jaar na beëindiging lidmaatschap. 
 
  



Vernietigen persoonsgegevens 
 
Wij vernietigen alle persoonsgegevens van een persoon door bijvoorbeeld een regel te wissen in Excel en/of het 
versnipperen door een papierversnipperaar van een aanmeldingsformulier, als er geen overeenkomst meer is. 
Persoonsgegevens worden zo niet langer bewaard dan voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn 
verwerkt. Dus na beëindiging van een overeenkomst worden de persoonsgegevens van die persoon vernietigd. 
Degene die verantwoordelijk is voor het vernietigen van persoonsgegevens of de controle op de vernietiging is de 
ledenadministratie. 
N.B.: In de financiële administratie moeten deze persoonsgegevens nog wel blijven staan, want daar geldt een 
(wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar. 
 
 
Verlies van gegevens 
 
Het meest voorkomende type datalek is het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger. 
Het kwijtraken of de diefstal van een gegevensdrager als een laptop of usb-stick is daarna het meest voorkomende type 
datalek. Wij zijn verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens (datalekken) binnen 72 uur te melden aan 
de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u als betrokken persoon. Intern wordt het datalek gemeld aan de voorzitter. 
Deze is verantwoordelijk voor de verdere gang van zaken rond de afhandeling, melding AP, enzovoorts. 
 
 
Grondslagen van de verwerkingen 
 
Zoals hierboven toegelicht, verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige 
voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, excursie, etc.) en de meeste voor het uitvoeren van onze 
doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, dan kunt u ons via 
genoemde adressen vinden. 


