PRIVACYVERKLARING HISTORISCH GENOOTSCHAP HENDRIK-IDO-AMBACHT
Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht, gevestigd aan de Dorpsstraat 102, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onze vereniging hecht grote waarde aan
de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en die van andere relaties. Wij delen geen
persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen.
Welke gegevens van onze leden staan in het ledenbestand
* Voorletters, familienaam en tussenvoegsel
* Straat, huisnummer, achtervoegsel
* Postcode en woonplaats
*Lidnummer (opgebouwd uit het jaar waarin het lidmaatschap is begonnen, met daarachter
een volgnummer)
* Telefoonnummer (vast of mobiel)
* Email adres
* Functie binnen de vereniging (bestuurslid, suppoost, bezorger of andere vrijwilliger)
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en instandhouding van de vereniging.
Hoe worden deze gegevens bewaard
De gegevens staan in een Excel bestand en worden opgeslagen op een externe harde schijf met uitsluitend
gegevens van het Historisch Genootschap. Hiervan wordt van tijd tot tijd een kopie gemaakt op een losse
DVD. Zodra de ledenadministrateur stopt met het bijhouden van de ledenadministratie wordt deze kopie ter
beschikking gesteld aan zijn/haar opvolger.
Wat doen we met deze gegevens
De gegevens worden gebruikt voor het versturen van het mededelingenblad en Swindregt Were, omdat dit
gebeurt door vrijwilligers krijgt iedere vrijwilliger een gedeelte van de adressen om e.e.a. te bezorgen. Zonder
telefoonnummer of email adres. Ook de facturen voor de betaling van de contributie worden op deze manier

bezorgd. Herinneringen voor nog niet betaalde contributie worden per post verstuurd en zijn dus niet
bekend bij de bezorgers. Onze vereniging verzamelt of verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens. Ook de website http://www.histgenhia.nl verzamelt geen gegevens over website
bezoekers. Als u vragen heeft over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het e-mailadres
joke@vdstraaten.nl
Wie kunnen deze gegevens inzien
Omdat het Historisch Genootschap geen deel uitmaakt van een overkoepelende organisatie zijn de gegevens
van de leden niet beschikbaar voor andere instanties. Bestuursleden van het HISTORISCH GENOOTSCHAP
HENDRIK-IDO-AMBACHT kunnen altijd een ledenlijst opvragen bij de ledenadministrateur maar aan derden
zal deze lijst of gegevens daaruit nooit worden doorgegeven.
Contributiebetaling
Vanuit hetzelfde ledenbestand wordt een Excel bestand gemaakt voor de contributiebetaling. Facturen

worden vanuit dit bestand verzonden en de betalingen bijgehouden. Omdat er uitsluitend via de bank wordt
betaald worden de afschriften van de bank gedownload en geprint, niet digitaal opgeslagen. Deze afschriften
worden bewaard in de map van de financiële administratie en zijn daar altijd terug te vinden. Ook in het
bestand van de ING-bank kan een betaling worden teruggevonden. Dit is alleen toegankelijk voor de
penningmeester en de voorzitter.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:
*Voor- en achternaam, persoonlijke adresgegevens, lidnummer, telefoonnummer, e-mailadres
worden maximaal tot één jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het
recht om u eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar joke@vdstraaten.nl
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen.
Foto’s, dia’s en documenten
Privé foto’s, dia’s en documenten welke aan ons geschonken zijn, zijn eigendom van het Historisch
Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht. Deze kunnen gebruikt worden bij exposities en door ons gepubliceerde
artikelen,.tenzij vooraf wordt aangegeven hiervoor geen toestemming te verlenen.
Computers, welke alleen worden bediend door vrijwilligers en computers voor bezoekers
De computers in het pand van onze vereniging, zijn verbonden door middel van een netwerk op de
hoofdcomputer (Server). Het inloggen op de computers gebeurt door middel van een gebruikersnaam en
wachtwoord. In de databestanden van deze hoofdcomputer staan geen gegevens van leden, vrijwilligers,
bestuursleden, begunstigers of sponsoren vermeld. De computers voor bezoekers zijn niet aangesloten op
het netwerk maar bevatten wel alle databases waarin gezocht kan worden.
Tentoonstellingen en activiteiten
Bij tentoonstellingen en activiteiten, georganiseerd door onze vereniging worden foto’s en/of een film
gemaakt. Indien iemand bezwaar heeft om gefotograveerd te worden moet dit kenbaar worden gemaakt aan
onze fotograaf, die er dan voor zorgt dat deze persoon niet wordt gefotografeerd. De foto’s en of film kunnen
later namelijk gebruikt worden voor publicaties door het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.

