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secretariaat:  Peter van Leent 
  Stijne van Sallandtstraat 10 
  7431 GR Diepenveen 
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Collectiebank: https://hvdd.collectiebank.nl/beeldbank/start/ 

 

Privacyverklaring 
 
Inleiding  
 
De Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving (hierna: de vereniging), staat 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08083707. 
Het doel van de vereniging is de geschiedenis van Dorp Diepenveen en omgeving te 
onderzoeken. Materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis te verzamelen en zaken die 
cultureel historische waarde hebben in stand te houden. 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het instellen van diverse werkgroepen, het 
verzorgen van lezingen, tentoonstellingen en publicaties, het verlenen van medewerking aan die 
gebeurtenissen die te maken hebben met vermelde geschiedenis en het zich inzetten voor 
instandhouding van die zaken in het werkgebied die herinneren aan vroeger tijden. 
 
Voor de uitoefening van haar taken verwerkt de vereniging (via haar bestuur) in beperkte mate 
een aantal persoonsgegevens van haar leden. De vereniging is verantwoordelijk voor de 
verwerking van deze persoonsgegevens. De vereniging vindt de bescherming van de privacy van 
haar leden belangrijk en gaat daarom zorgvuldig met deze persoonsgegevens om.  
 
In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over welke persoonsgegevens de vereniging 
verwerkt, op welke wijze, met welk doel, de bewaartermijn en de beveiliging ervan en uw 
rechten op dit gebied.  
 
Contactgegevens van de vereniging  
 
De contactgegevens van de vereniging zijn bovenaan deze privacyverklaring vermeld.  
 
Persoonsgegevens die de vereniging verwerkt  
 
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en 
omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 
die de vereniging verwerkt:  
- uw voorletters / voornaam en achternaam;  
- uw adresgegevens;  
- zo mogelijk uw e-mailadres, telefoonnummer of bankrekeningnummer (in die zin dat deze    
   alleen zichtbaar in de leden- en financiële administratie van de vereniging voor de    
   penningmeester en/of ledenadministrateur).  
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  
De vereniging verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie 
over opleiding, persoonlijke interesses, enzovoorts.  
 
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor personen vanaf 16 jaar.  
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Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt de vereniging persoonsgegevens  
 
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:     
- het verzenden van uitnodigingen aan u voor de door de vereniging georganiseerde      
   bijeenkomsten, alsmede voor het verzenden van andere informatie aan u (al dan niet         
   afkomstig van derden), welke informatie raakvlakken heeft met de geschiedenis van       
   Diepenveen  en die voor u als lid relevant kan zijn;  
- het behandelen van eventuele correspondentie met u, bijvoorbeeld als u per post, per mail of    
   telefonisch een vraag stelt of een mededeling doet aan de vereniging;  
- het afhandelen van uw betaling van de jaarlijkse contributie.  
 
Geautomatiseerde gegevensverwerking  
 
Voor de ledenadministratie en de boekhouding maakt de vereniging gebruik van het 
softwareprogramma PC-Leden 7.8.5 Voor het ontvangen, verzenden en zo nodig opslaan van  
e-mailberichten wordt gebruik gemaakt van Microsoft Outlook en de webmailapplicatie van 
Vevida.  
 
De vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Ook verzamelt de vereniging geen 
statistische of profielgegevens met betrekking tot haar leden of derden.  
 
Hoe de vereniging persoonsgegevens beveiligt  
 
De vereniging neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 
organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen hebt van 
misbruik, neem dan contact op via info@historischeverenigingdiepenveen.nl of per post:  
Stijne van Sallandtstraat 10, 7431 GR Diepenveen  
 
Hoe lang de vereniging persoonsgegevens bewaart  
 
De vereniging bewaart uw naam, adres, eventueel e-mailadres, banknummer en 
telefoonnummer zolang u lid bent van de vereniging.  
 
Andere eventueel door u verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u de vereniging per post 
of per mail een vraag stelt of een mededeling doet, worden slechts bewaard indien en voor zo 
lang dat voor de behandeling van deze correspondentie of voor het behoorlijk uitoefenen van de 
taken van de vereniging noodzakelijk is.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden  
 
De vereniging verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting.  
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Cookies of vergelijkbare technieken  
 
De vereniging heeft een eigen website, maar maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare 
technieken om persoonsgegevens van bezoekers van de site in enigerlei vorm te verwerken.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  
Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de vereniging een  
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de vereniging van u heeft in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens doen aan de vereniging, door te mailen naar 
info@historischeverenigingdiepenveen.nl of door een brief te sturen naar het postadres van de 
vereniging, Stijne van Sallandtstraat 10, 7431 GR Diepenveen. De vereniging reageert zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek of bezwaar.  
 
De vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij 
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  
 
Privacyverklaring  
 

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op de bovengenoemde website van de vereniging. 

Daarnaast wordt zij op verzoek kosteloos verstrekt. 
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