Beste leden,
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen wij, als vereniging,
voor wat betreft persoonsgegevens, aan de wettelijk verplichte regelgeving dienaangaande, te
voldoen. Persoonsgegevens zijn gegevens die verbonden kunnen worden aan een individu, of

waarmee een individu kan worden geïdentificeerd: naam, foto, telefoonnummer, adres,
bankrekeningnummer, e-mailadres, IP adres, enz.
De volgende regels moeten worden gevolgd:








transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de
hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.
doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel
verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden.
gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel
noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan
nodig voor het beoogde doel.
integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden
tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te
voldoen.

Wij, als bestuur, geven bij deze openheid over welke manier uw persoonsgegevens door ons worden
bewaard en hoe dat gebeurt.
1. In het gedigitaliseerde ledenbestand wordt van elk lid geregistreerd: Achternaam,
voorletters, roepnaam, lidjaar, E-mailadres, woonplaats, postcode, straat, eventueel het
bankrekeningnummer en telefoonnummer.
2. Het ledenbestand wordt in een Excel bestand bewaard.
3. Het ledenbestand wordt door de secretaris bewaard en door hem “up to date” gehouden.
4. De gegevens worden door het bestuur, webmaster en de redacteur van het
mededelingenblad gebruikt voor het benaderen van de leden, inning van lidmaatschapsgeld
en het toezenden van informatie (o.a. middels nieuwsbrief en website).
5. Het bestuur heeft toegang tot het ledenbestand. Verder hebben de redacteur van de
nieuwsbrief en de webmaster van de website toegang tot de voor hen benodigde informatie
(naam, voornaam, adres en e-mailadres) uit de ledenlijst.
6. De gegevens worden, tot 1 jaar na beëindiging lidmaatschap, bewaard.
7. De gegevens worden, 1 jaar na beëindiging lidmaatschap, vernietigd.
Om onze leden te informeren over de rechten die zij hebben en hoe zij daarvan gebruik kunnen
maken hebben wij deze opgenomen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is te lezen en
te downloaden via onze website www.heemkundekringtilburg.nl . Verder zal deze eenmalig, als
bijlage, gevoegd worden bij het mededelingenblad (AT).
Het bestuur.

